
S Z E K E R E S J Ó Z S E F 

G A N Z Á B R A H Á M É L E T R A J Z A ( 1 8 1 4 - 1 8 6 7 ) 

1965 júniusában, 120 évi szakadatlan üzemelés után, megszűnt a munka 
Ganz egykori vízivárosi vasöntödéjében és gépgyárában. Budapest fejlődésének, a 
Víziváros rekonstrukciójának útjában állt az ipari műemlék számba vehető, de 
az utóbbi évtizedekben már gazdaságtalanul működő üzem. A múlt számtalan 
emlékét, a magyar ipar nemzetközi hírnevét és elismertetését hordozó gyár, 
amely egyben Ganz tüneményes életpályájának gyakorlati bizonyítékát is jelen
tette, nem tűnik el azonban nyomtalanul, áldozatul esve a világvárosiasodás 
igényeinek. Az üzem legfontosabb része, az ún. nagy öntöde, mely azon a helyen 
áll, ahol Ganz az első telkét és kis házát megvásárolta, üzemét megnyitotta, több 
mint ezer négyzetméter területtel, fennmarad és egykori állapotának helyreállí
tása után, otthont fog nyújtani egy Európában csaknem egyedülállónak tekint
hető intézménynek, a Ganz Kohászati Múzeumnak. Az új múzeum Ganz élet
pályájának bemutatása mellett megismerteti az érdeklődő látogatókat a magyar 
kohászat fejlődéstörténetével is. A hálás utódok ily módon kívánják megőrizni 
annak a Svájcból hazánkba vándorolt munkásembernek az emlékét, akinek négy
betűs neve ma is 100 évvel tragikus halála után, ott tündököl a magyar gép
es járműépítő ipar legkiválóbb gyártmányain, mintegy fémjelezve azok kiváló 
minőségét. 

A magyar ipartörténészek és iparunk fejlődéstörténete iránt érdeklődők 
előtt Ganz élete és munkássága többé-kevésbé ismert, mégis talán nem lesz érdek
telen halálának 100. évfordulója alkalmából, az elmúlt két évtizedben folytatott 
kutatások új eredményei alapján, megemlékezésképpen, bemutatni élettörténetét 
és eredményeit. Az egykorú nekrológíró szavaival élve: „Szó sincs róla, hogy ő 
egetverő nagyság s eszünk ágában sincs belőle olyat akarni csinálni, de igen olyan 
férfiú, kinek lobogóján utolsó lehelletéig e jelszó lengett: előre munka által! 
Ki tudta , jól, csak az olyan haza lehet nagy, mely anyagi jólétnek örvend, mert 
az anyagi jólét alapja az erkölcsi, alapja a szellemi jólétnek."1 

1 Ganz Ábrahám családjára, Svájcban eltöltött gyermek- és tanulóéveire vonatkozó 
adatok a zürichi levéltárban őrzött embrachi Haushaltungs Rodel 1830—1878. c. gyűjte
ményben találhatók. A svájci levéltárakban lévő Ganz adatokat még az 1930-as évek végén 
dr. Szentágothai Jánosné kutatta fel bölcsészdoktori értekezése számára, melynek fogalmaz
ványát volt szíves jelen sorok írójának tanulmányozásra átengedni. Ez úton is köszönetemet 
fejezem ki szíves segítőkészségéért. Értékes forrásanyagot jelentenek Ganz Ábrahámnak és 
Henrik öccsének Magyarországról szüleikhez ós Ganznak Budára, feleségéhez írt levelei, 
melyeket a Gebrüder Sidzer winterthuri (Svájc) cég küldött meg részemre fotókópián. A gyár 
100 éves fennállásának megünneplésére összegyűjtött dokumentumanyag, melyet a Kőbá
nyai úti vagongyárban őriztek, 1944/45-ben elpusztult, mindössze néhány levél magyar 
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Ganz Ábrahám tanuló- és vándorévei 

Ganz egy kicsiny svájci faluban, Embrach községben született 1814. feb
ruár 6-án2. Atyja, Ulrich a falu tanítója volt, akinek két házasságából tizenegy 
életbenmaradott gyermekéről kellett gondoskodni, amihez a tanítói fizetés, 
járandósági szőlők jövedelme kevésnek bizonyult. Ezért arra törekedett, hogy 
gyermekei minél előbb, saját erejükből álljanak helyt az életben. Legidősebb 
fiát, a bibliai nevű Ábrahámot azonban maga mellett akarta tartani. De a fiatal 
ember érdeklődése más irányba terelődött, őt elsősorban a falusi lakatos és vas
öntő műhelyben folyó munka kötötte le. Ganz Ulrich nem kívánta fia elképzelé
seit jövendő életéről keresztezni s nem emelt kifogást az ellen, hogy iskolai tanul
mányai befejeztével a zürichi Escher-Wyss féle szövőszék készítő gyárba — ame
lyet éppen ez idő tájt bővítettek öntödével és gépgyártó részleggel — álljon be 
inasként. Másfél éves tanulóideje alatt alaposan megismerte a vasöntést, a forma-
szekrények, új formák és öntvények készítésének fortélyait. Eletközelségből 
tapasztalhatta, milyen nehéz a korabeli üzemekben dolgozó munkások vagy a 
kisebb mestereknél dolgozó legények sorsa. Ganz, amikor úgy vélte, hogy mindent 
elsajátított, amit csak ez üzemben lehetséges volt, kitűnő ajánlólevél birtokában, 
jobb munkahely után nézett3. 

Vándorút jának következő állomása Schaff hausen. A város öntödéjében 
csaknem fél évet munkálkodott, majd az Elszászban fekvő hírneves Schlum-
burger gyárban dolgozott. Ganz e gyárban nemcsak a korszerű nagyipari termelést 
tanulmányozhatta, hanem megismerte a korabeli ipari munkásság életét, amely 
sok vonatkozásban kedvezőtlenebb volt, mint a céhlegényeké. Majd a svájci 
Uster városka öntödéjében vezénylő segédként töltött elegy évet. I t t megismerte a 
vezetés, a munkaszervezés problémáit, valamint az anyagbeszerzés és piaci 
értékesítés gondjait. Tanulóideje első évei néha reménytelennek és céltalannak 

szövege maradt fenn. Nag ,'on értékes támpontot jelentett Berlász Jenő tanulmánya : A Ganz 
gyár első félszázada 1844 — 1895. (Tanulmányok Budapest múltjából XII . k. Bp. 1957. 
349 — 458. 1.) Berlász Jenő műve az első szaktörtónész által készített, tudományos értékű 
hazai üzemtörténeti monc gráfia. 

Jelen tanulmány Ganz életének eseményeire vonatkozóan újabban általam felkutatott 
adatokra támaszkodik, s a fejlődós egyes állomásait is — éppen ez újabb eredmények alap
ján — a korábban készített feldolgozásoktól némiképpen eltérően értékeli. Megírásához Ganz 
Ábrahám tragikus halálának centennáriuma ós a régi üzem megszüntetése adott ösztönzést. 
— Az idézett szöveg a Magyarország és a Nagyvilág 1868. januári számaiban megjelent 
nekrológból van. 

2 A legpontosabb egykorú életrajznak Sarkady István Hajnal Albumában megjelent 
biográfia (Pest. 1867. 242 — 244. 1.) tekinthető. A korszak fontosabb szereplőinek életrajzait 
tartalmazó kötet szerzője, minden valószínűség szerint Ganzzal való beszélgetés alapján 
készítette el tanulmányát, mely mértéktartó stílusban, pontos adatokat közöl. — Érdekes 
megemlíteni, hogy Ganz születésének pontos dátuma egyetlen eddig napvilágot látott élet
rajzban sem található meg. Az 1814. február 6-i hiteles adatot az embrachi községtanács 
szíves segítségének köszönhetjük, amelynek révén dr. Bodoky Richárd, Ganz felesége rokon
ságának egyik tagja számára lehetővé tette a helyszíni kutatást, s az anyakönyvi bejegyzések 
fotókópiáját is rendelkezésére bocsátotta. Ez úton fejezem ki köszönetemet dr. Bodoky 
Richárdnak szíves közléséért. 

3 Füzessy (Fuszek) István: Adatok néhai Ganz Ábrahám és neje történetéhez. Kéz
irat. Bp. 1934. A mű szerzője kapcsolatban és távoli rokonságban állt Ganz feleségével, s 
részt vett a vagyonkezelésben. Ganz nevelt leánya, Pospesch Anna és a saját visszaemléke
zésein kívül a kézirat megőrizte a családi hagyomány fontosabb részleteit, s néhány Ganz-
levél szövegét. Ez úton fejezem ki köszönetemet a Füzessy családnak a kézirat szíves fel-
használhatásáért. — A zürichi kanton ipar- és társadalomtörténetére: Anion Largia: Der 
Geschichte von Stadt und Landschaft Zürich. Zürich 1945. 2. k. — Fiatalsága miatt még 
három évig akarták visszatartani, de végül is megkapta a segédlevelet. Ganz életrajzára 
kutatást végzett Friedrich Hegi svájci vasút- és ipartörténész is. Néhány idevágó cikkét a 
Neue Züricher Zeitung 1912. júl. 2., valamint a Züricher Wochenchronik 1912. júl. 6. számai
t a n jelenteti; meg. 
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tűnő fáradozásai közepette kirajzolódott gondolatvilágában egy terv, amely 
körül jövőjével kapcsolatos álmodozásaiban is mindig vissza-vissza té r t : saját 
üzeme megvalósításának terve. Elsősorban a segíteni akarás szándéka vezette őt 
saját öntöde létesítésének tervéhez, az a törekvés, hogy javítson nagy létszámú 
családja, hozzátartozói, testvérei helyzetén, elsősorban őket akarta kiragadni 
a szegénységből. De saját sorsa sem volt közömbös számára, mint későbbi leve
leiben írta, nem akart örökké, mint szegény munkás kóborolni a világban. Ezen 
túl, a benne meglevő újat alkotni akarás is jelentős szerepet játszott elképzelései 
gyakorlati célként való kitűzésében. A körülmények mérlegelése nyomán felis
merte, hogy van némi reális lehetőség tervei megvalósításához, csak még többet 
kell tanulnia, fokozottabban takarékoskodni, országokat, városokat felkeresni, 
amelyek kedvező lehetőségeket nyújtanak törekvéseihez. 

1836 augusztusában Párizsba érkezett, ahol — bár csekély bérért — tüstént 
munkát kapott. Majd Gray-ba ment. De a franciaországi viszonyok kedvezőtlen 
alakulása arra késztette, hogy tovább vándoroljon s 1838-ban már Bécsben volt. 
Franciaországban, bár tervei megvalósítása terén egy lépést sem tehetett előre, 
igen sokat tanult. Nemcsak a francia gazdasági s társadalmi viszonyokat ismerte 
meg, hanem az ottani öntödékben alkalmazott angol öntési eljárásokat, munka
módszereket. A bécsi lehetőségek előszörre nem mutatkoztak kedvezőeknek, 
ezért 1839 tavaszán Olaszország felé vette útját, de fél éves ott-tartózkodás 
után, pénzét felemésztő betegségektől gyötörve, visszament Bécsbe, ahol a 
Zischki féle vas- és rézöntödében kapott munkát. I t t egy új kupoló kemence 
építésének irányításával bízták meg, amely a későbbiekben igen jól bevált. 
A bécsi lehetőségek oly kedvezően alakultak Ganz számára, hogy először írhatott 
nyíltan szüleinek terveiről: „Azt kérditek, hogy nem szándékozom-e hazatérni? 
E szónál megállok és kérdem: biztos megélhetésem volna-e odahaza, amely szük
ségleteimet kielégítené ? Mily sok terv fordul meg fejemben, de azok kiviteléhez 
időre és megfelelő körülményekre van szükségem. Mivel az az elhatározásom és 
arra születtem, hogy ne csak az én boldogságomat keressem, hanem a ti és test
véreim boldogságát is előmozdítsam és átélvén gyorsan múló ifjúságom éveit, a 
jövőbe már nem nézhetek olyan egykedvűséggel, mert az én elgondolásaim komo
lyak és higyjétek el, ha az ember valamihez fog és nem sikerül, még nem kell 
kétségbe esni; a türelem, bátorság és kitartás az ember boldogulásának hatalmas 
segítői, akinek pedig nincsen jövőjébe vetett reménye, azt sajnálni lehet."4 

Széchenyi Hengermalmának öntőmestere 

A Pesti Hengermalom — Széchenyi István egyik jelentős alkotása — 1841. 
szeptember 15-én kezdte meg működését a mai Balassi — Néphadsereg — Stol-
lár- és Balaton utcák által határolt területen. A malomban alkalmazott technika, 
a gőzüzemmel hajtott Sulzberger-féle örlőberendezés, a korszak legújabb műszaki 
elgondolását valósította meg. Széchenyi, a magyar gabona hazai feldolgozása után, 
liszt alakjában való exportálását igyekezett a malom létesítésével elérni s a 
gyakorlat fényesen igazolta ez elgondolás helyességét.5 Bécsben a malomépítés 
ügye eléggé ismert volt, a pesti hengermalom társaság több felhívást is te t t 

4 Ganz 1840. november 26-án Bécsből szüleihez írt levele. 
5 A Hengermalom történetére vonatkozó forrásmunkák: Viszota Gyula: Széchenyi és 

a Pesti Hengermalom. Bp. 1910. Gaál Jenő : Gr. Széchenyi István és a Pesti Hengermalom 
Társaság Bp. 1909. Pásztor Mihály : A 150 éves Lipótváros Bp. 1940. Igen értékes az „Emlék
irat a Pesti Hengermalom Társaság fennállásának félszázados évfordulója" (Bp. 1890.) 
alkalmából kibocsátott rövid működéstörténet, amelynek 52. lapján található az első évek 
üzemének alaprajza is. 
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közzé szakemberek toborzására. Ganz ekkor Bécsben dolgozott s hírt szerezve a 
kedvező munkalehetőségekről, Pestre utazott. 1841 augusztusában jelentkezett 
a malom ugyancsak svájci származású igazgatójánál, Fehr Vilmosnál. Az igazgató 
szerződtette a szakképzettségéről külföldi igazolványokat bemutató fiatal mun
kást a néhány héttel korábban érkezett gépi berendezések összeszerelésének 
irányítására. 

A malom próbaüzeme kitűnően sikerült, de a gépezet gyakori meghibásodása 
miatt az igazgatóság úgy döntött, hogy a malom műhelyeit és az öntödét a továb
biakban még korszerűbben ki is építteti. A határozat meghozatalánál szerepet 
játszott egy, még 1841-ben a helytartótanácstól kibocsátott engedély, mely 
szerint a malom műhelyei idegen személyek részéről is vállalhattak megrendelé
seket. Az 1842. január 4—8 között tartó részvényesi közgyűlés Széchenyi javas
latára hozzájárult az öntödében építendő „Coupol-kemence" felállításához, a 
műhely részlegek önálló könyvvezetéséhez.6 1842 tavaszán Gaiiz irányításával 
megindultak az Öntödebővítés munkálatai s április végén már arról értesíthette 
szüleit, hogy a malom vezetősége az első pesti kúpolókemence sikeres felépítésé
nek elismeréséül őt bízta meg az öntöde vezetésével.7 

A Hengermalom műhelyeiben igen széles skálájú termelő tevékenység folyt. 
Tizedes és asztali mérlegeket, nyomdai gépeket és préseket, mezőgazdasági gépe
ket és tűzoltási felszereléseket, szivattyúkat készítettek. Az 1840-es évek köze
pétől gőzgépek is kikerültek a műhelyekből, sot Bécsbe is szállítottak. Az öntöde 
tevékeny részt vállalt a felsorolt termékek készítésében, de ezenkívül gépalkat
részeket, építészeti öntvénytárgyakat, emlékműveket, sírkereszteket s más 
öntvényeket állított elő egészen 100 mázsás súlyig. Az Iparegyesület 1842 évi 
kiállításán a Hengermalom Társaság kiállított tárgyai a nagy ezüstérem kitüntetést 
nyerték el. A kiállítási beszámolóban maga Kossuth Lajos részletesen leírta a 
malom öntödéjét. E szerint két kupolókemencében egyszerre 100 mázsa vasat 
képesek olvasztani, s a különböző vasak keverésével az öntvények különleges 
nyújthatóságot és tisztaságot nyernek. A nyersvasat a dernői gyárból, a szilvási 
hámorokból valamint az Unió és Concordia társaságoktól szerezték be, míg a 
kokszot házilag állították elő oravitzai kőszénből. A kemencékhez szükséges 
hevítést a malom gépezete biztosította. A kiállításon bemutatták Szt. István 
király Esztergomban felállításra kerülő 8 méter magas emlékművét, többfajta 
öntöttvas kereket és gépalkatrészeket.8 Az öntöde keresettsége a későbbi hóna
pokban egyre növekedett, munkásainak száma a 100 főt is meghaladta. 1844 
nyarán Ganz levelében rengeteg munkájáról panaszkodott. 

A Hengermalomban eltöltött három év folyamán Ganz nemcsak a modern 
üzem vezetésének gyakorlati feladatát látta el sikeresen, hanem alkotni vágyó 
egyénisége is teret talált ambícióinak. Szakmai tudásának állandó tökéletesítése 
mellett új öntési módszerekkel kísérletezett. Megoldotta a Svájcból szállított 
örlőhengerek pótlásának problémáját, jóllehet a hengerek keménysége nagyobb 
volt mint a szokásos öntvényeké. Feltehetőleg már ekkor foglalkozott a kéreg
öntéssel s hogy nem eredménytelenül, arra a hengermalmi hirdetések nyújtanak 
támpontot: az öntvényeket kettős öntvényeknek hirdetik, ami alatt minden 
bizonnyal egy keményebb, tartósabb öntvényfajtát, a kéregöntésnek valamilyen 
elő változatát érthették. A kísérletezések, új eljárások próbálgatása közben éri 
Ganzot egy majdnem végzetessé váló öntödei baleset : a folyékony vas kifröccsent 

6 Viszota i. m. 35. ós 42. 1. 
7 Ganz levele szüleihez 1842. ápr. 24. I t t említi először, hogy ő a Hengermalom öntő

mestere. 
8 Kossuth L.: Bericht über die erste ungarische Gewerbeausstellung im Jahre 1842. 

Eisen. Pesth 1843. 15 — 16. 1. Ganz érdemei elismeréséül a Magyar Gazdasági Egyesület 
ezüst emlékérmét kapta. 
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s megsértette jobb szemét. Hosszú hetekig úgy látszott, mindkét szeme világát 
elveszti, végül balszemét sikerült megmenteni. Még ugyanez évben a malom
társaság — amelynek igen jól jött az öntöde üzletmenetének nagyszerű fellen
dülése, mivel a malomüzem a vártnál kevesebbet jövedelmezett — értékelve 
Ganz szerepét az öntödei részleg kiemelkedő eredményeiben, keresetén kívül 
meghatározott részesedést ajánlott fel a tiszta jövedelemből. Széchenyi, aki ezer 
ügye közepette sem mulasztotta el a malom dolgainak szemmeltartását, ekkor 
írta naplójába, hogy az öntöde révén reméli az egész malomügy jobbra fordulását9. 

1844-ben az öntöde vezetésének mindennapi gondjai mellett, még egy 
kellemetlen feljelentéssel is foglalkoznia kellett Ganznak. Schlick Ignác öntöde 
tulajdonos ui. megvádolta őt a városkapitány előtt, hogy hozzá irányított öntő
legényeket elcsábított s a hengermalom-öntödében alkalmazott. Ganz sikeresen 
mentette ki magát s az eljárás során végül is kitűnt, hogy a vádaskodó maga 
bűnös- Az egész ügy az 1840-es évek szakmunkáshiányára vetett fényt.10 Az év 
második felében újabb vitája támadt Ganznak, sokkal jelentősebb, mint az 
előbbi. Az öntöde 1843. évi jövedelmének elszámolása során Fehr igazgató, 
aki féltékenyen figyelte Ganz előrehaladását, változtatásokat eszközölt a nyereség
adatokon, aminek következtében Ganz részesedése csökkent. Miután tiltakozása 
eredménytelen maradt, kilépett a Hengermalomból. Ezt minden különösebb. 
károsodása nélkül megtehette. Csaknem 6000 forint összegyűjtött pénztőkével 
rendelkezett, ami lehetővé tette, hogy hozzákezdjen álmai megvalósításához, 
saját öntödéjének megalkotásához. 

Elhatározásában minden bizonnyal közrejátszott az öntödei termékek iránti 
keresettség további növekedése. Ezekben a hetekben jelent meg a lapokban a 
Magyar Középponti Vasút Társaság hirdetménye vasanyagok és vasöntvények 
szállítására, nem kerülte el figyelmét a városi építkezések fellendülése: évente 
legalább 25—30 négyemeletes ház építésébe kezdtek ez időszakban egyedül 
Pesten, kedvező kilátásokkal kecsegtetett a Lánchíd-építkezés előrehaladása, az 
Óbudai Hajógyárban fellendülő hajóépítés. Ganz reménykedhetett továbbá a 
hengermalmi öntödében megismert vevők, megrendelők személye iránti ragasz
kodásában, és legjobb munkásai segítségében, akik hajlandók voltak őt követni 
önálló vállalkozásában.11 

A gyáralapítás és az első évek eredményei 

1845. január 20-án árvereztette a budai Városi Tanács tizenegyedik alkalom
mal a tönkrement Fleischbauer vízimolnár Királyhegy utca 336. alatti házát. 
A kicsiny telken álló építmény igen szerény volt, mindössze szoba, konyha 
fészer és istálló állt az ingatlanon. Ezt a házat vette meg végül is Ganz az árveré
sen 4000 forintért s i t t rendezte be kicsiny üzemét.12 Négy nappal a házvét-

9 Viszota Gyula: Széchenyi és a Pesti Hengermalom id. műből Széchenyi naplófeljegye 
zései a malomról. 118—119 1. 

10 Fővárosi Levéltár (P. L.) Pesti városi iratok. Relationes A. n. Nrus 10. 558. 
11 Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung. Intelligenzblatt 1844. aug. 29. 878. 1. 
12 A csődbe jutott Fleischbauer vízimolnár vagyonának árverezésére vonatkozó első 

hirdetmény 1844. július 25-én jelent meg a Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung 748. lapján 
és az első árverést aug. 6-án tartották. A budai tanács ekkor egy összegben a teljes vagyonért, 
amely két vízivárosi házból, több telekből ós egy dunai vízimalomból állott, összesen 10.000 
forintot szabott meg kikiáltási árként. A tíz eredménytelen árverés után helyezkedtek azon 
álláspontra, hogy egyenként adják el a házakat, telkeket. Valóban így több pénzt sikerült 
szerezni : a két ház — amelyek közül a másodikat májusban ugyancsak árverésen vásárolta 
meg — 12.000 forintért talált gazdára Ganz személyében. Az árverésről: F. L. Budai tanácsi 
jegyzőkönyvek 430/1845. és F . L. Budai Corr. Mag. 3145/1845. 
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után a budai tanács engedélyezte „vasöntö intézet" felállítását, majd február 
5-én kapta meg az engedélyt a vasöntéssel kapcsolatos iparágak művelésére.13 

A kis házban, emberei segítségével, hozzákezdett egy kupolókemence építéséhez 
s nélkülözhetetlen berendezési tárgyak, szerszámok vásárlásához. A fújtató 
berendezést emberi taposó eró're készítették: hiányzott a pénz a gőzgéphez. 

Ganz kedvező időpontban nyitotta meg üzemét. Magyarországon az 1840-es 
években a vaskohászat, a vasöntés eléggé elmaradott állapotban volt. Az ország 
vas- és gépipari áruszükséglete, amely elsősorban mezőgazdasági eszközök és 
gépek formájában jelentkezett, igen kis méretű volt s a kis keresletet is igyekeztek 
a Habsburg-birodalom fejlettebb részeinek gyárosai és kereskedői saját áruikból 
kielégíteni. Versenyükkel visszaszorították az országon belül meglevő, fejletlen 
vas- és gépipart. Az 1840-es évek második felében a Védegylet, majd a gyár
alapító társaság erkölcsi és anyagi támogatással igyekezett a meglevő üzemeket 
a külföldi verseny hatásától megvédeni és új gyárak alapítását előmozdítani. 
A kapitalizmus Magyarországon is bizonyos fejlődésnek indult. A magyar búza és 
liszt külföldi eladása jó üzleti lehetőségeket biztosított és fellendítette a gabona
termelést, s egyben a korszerű malomipar kialakulását is elősegítette. A nagyobb 
árukereslet a közlekedés fejlesztését követelte; a vízi és szárazföldi, vasúti áru
szállítás növekedése iránti igény a fokozódó hajó- és vasútépítés formájában 
jelentkezett. Intézkedések történtek a vízépítési, folyamszabályozási, valamint 
híd- és útépítési állami munkálatok megkezdésére. 

Az ország nyersvastermelése az 1830-as évek óta állandóan növekedett és az 
1840-es évekre a 30 000 tonnát is elérte. Ezzel szemben az öntvényáruk mennyi
sége nem haladta meg az 50 000 bécsi mázsát. Ez a helyzet az ország fémfeldol
gozó iparának fejletlenségére vetett fényt : a nyers vasat, a félkész nyersanyagot 
kiszállították és feldolgozott árucikk formájában került vissza az országba. 
Hasonló jelenségek más iparágak területén is megfigyelhetők voltak. A vasöntés 
fejlődését a szűk belföldi felvevőpiacon és az osztrák versenyen kívül az egyes 
kohóüzemek elmaradt technikája is gátolta. Az elavult módszerek a termékek 
egyrészének gyöngébb minőségében is tükröződtek. Az országban mintegy 50 
kohóüzem létezett, a legtöbb vasgyárban azonban a nagyolvasztóból öntöttek. 
A Nyugat-Európában a XVIII . század utolsó éveiben felfedezett és a X I X . 
század első évtizedeiben elterjedt kupolókemencét — amely lehetővé tette a 
különböző vasfajták keverésével történő öntési eljárást — vagy nem ismerték, vagy 
nem tartották szükségesnek alkalmazását. Kétségtelen viszont, hogy a nagykohók
ból kikerülő nyers vas általában jó minőségű volt, amit az export ténye is bizo
nyít. Pesten Ganz volt az aki a kupolókemencék segítségével történő fejlettebb a 
korabeli világszínvonalnak megfelelő öntési eljárásmódot először alkalmazta, 
majd meghonosította.14 

A Budán történő üzemalapítás nem megfontolatlan te t t hanem gondos 
mérlegelés eredménye volt Ganz részéről, Buda ugyan távol volt a vasvidékektől, 
de jó közlekedéssel rendelkezett. I t t egyforma lehetőség nyílott a városi szükség
letekre való termelésre ós más nagyobb vállalkozásokba történő bekapcsolódá
sokra. A budai üzem egyrészt biztosította a városi megrendelések — versenytárs 
nélküli — megszerzésének lehetőségét, másrészt az eltávolodást a vetélytárs 
Hengermalomtól s a létező pesti öntödéktől. Kétségtelen, hogy telephelyének 
kiválasztásában szerepe volt a budai ingatlanárak és napszámbérek — a pestihez 

13 F . L. Budai Tanácsi Jegyzőkönyvek 446/1845. A határozat további részében Ganz 
Ábrahámot a városközösség tagjává fogadottnak nyilvánítják és intézkednek az engedélye
zési illeték — 8,— F t —, valamint a később megállapítható adó behajtásáról. A kapcsolatos 
iparágak engedélyezése: F . L. Budai Tanácsi Jegyzőkönyvek 721/1845. A fúvó üzemelteté
sére: Mechwart Album Bp.1899 .7 .1 . 

14 Berlász Jenő i. m. 356. 1. 
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viszonyított — olcsóbbságának is. Forgótőkéje egyáltalában nem volt s számítá
saiban, miután az üzemalapítás költségei tőkéjét felemésztették, egyedül kiváló 
ismereteire és tapasztalataira, valamint az egyre növekvő vasöntvényszükséglet 
által megteremtett kedvező lehetőségekre támaszkodhatott.15 

Európa ezekben az években rázta le magáról véglegesen a feudalizmus bék
lyóit, ezekben az években indult fejlődésnek a gépi nagyipar és nőttek ki szinte 
máról holnapra üzemóriások, melyek segítségével az emberi társadalom újból 
egy lépést tehetett előrehaladásában. Ganzzal egyidőben kezdték meg pályájukat 
olyan később híressé vált ismeretlenek, mint Siemens, Cormick, Armstrong, 
Worthington, Bessemer, Opel, Krupp s ahogy Ganz „nagy" lett, úgy emelkedtek 
ezek az ismeretlen „kezdők" ipari hatalmasságokká. De Magyarországon, Pest-
Budán is ezekben az években számos üzemalapítás, lerakat megnyitás történt. 
1844 júliusában kezdte hirdetni gyártmányait Pokorny Antal „gépgyárnok", 
szeptember 15-én adott hírt Schlick Ignác újonnan berendezett öntödéjének 
megnyitásáról. 1845 februárjában Szandtner Vilmos vaskereskedő létesített lera-
katot gr. Andrássy György korszerű dernői gyára termékeinek árusítására. Már
ciusban nyílt meg Vidats és Rock gépgyárosok lerakata a mai Martinelli téren, 
júniusban kezdtek hozzá a pécsi gépgyár és vasöntöde társulat alapítási munká
lataihoz. Augusztusban írt Széchenyi levelet József nádorhoz a Pesti Gépgyár 
Társulat üzeméhez szükséges városi telkek kedvezményes eladása iránt. Az óv 
utolsó napján nyitotta meg új üzemét a külső Terézvárosban Schaudt András 
„polgári harangöntő mester"16 A kis műhelyek egyrészéből a későbbi években 
üzemek, gyárak fejlődtek ki s némelyekkel Ganz életének további éveiben is 
találkozunk. Mindenesetre a gépipari öntödei üzemek számának hirtelen gyara
podása, a már meglevők nagyobbítása, mind arra mutat, hogy Ganz kedvező 
időpontot választott saját vállalkozásának megkezdésére. 

Az öntöde üzemének megkezdéséhez minden készen állt már, amikor egy 
súlycs veszély szinte az új vállalkozás csírájában való elfojtásával fenyegetett. 
Massion óbudai hajógyári igazgató, aki ígéretet te t t Ganznak szén szállítására 
és kisebb munkákra, most mégtagadta ennek teljesítését. így nem indulhatott 
meg az öntés. Massion a felvilágosítást kérő Ganznak Széchenyi utasítására 
hivatkozott. A háttérben a Hengermalom igazgatójának, Fehrnek ellenséges 
szándékai álltak, aki Ganz és legjobb öntői kiválása, meg az elszámolási vita 
miatt mindent megtett, hogy az új üzemet lehetetlenné tegye. Egyoldalúan tájé
koztatva Széchenyit, sikerült elérnie, hogy parancs ment ki az Óbudai Hajó
gyárhoz, a hídépítő- és a vasúttársaságokhoz, mely megtiltotta, hogy Ganz 
részére szenet vagy vasat szállítsanak és bármilyen munkában részesítsék. Ganz 
eredménytelenül igyekezett rábírni Széchenyit rendelkezései megváltoztatására, 
ezért február 11-én felkereste Kossuthot, aki meghallgatta panaszát, majd levél
ben kért felvilágosítást Széchenyitől. Széchenyi elutasítóan válaszolt Kossuthnak, 

15 1846 márciusában a budai választópolgárok ülésén felhívták a gyáralapító társasá
got budai fonó- és posztógyár létesítésére, s kérésük indokolásaképpen megemlítik, hogy a 
budai telekárak és napszámbórek olcsóbbak a pestieknél. A gyáralapító társaság hajlandónak 
mutatkozott volna az üzem létrehozására, ha a budai polgárok is legalább a szükséges 
részvénytőke felét jegyezték volna, de erre nem került sor. Az ügyre vonatkozó források : 
F . L. Budai Corr. Mag. 3349/1846. és Hetilap 1846. márc. 13. 

16 Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung 1844. júl. 25. sz. 743. 1. Schlick Ignác külföldet 
megjárt pesti vas és fémöntő első műhelyét 1843 októberében nyitotta meg (F. L. Pesti 
Pel . A.n. 10001),majd üzlete fellendülvén a ferencvárosi Két Nyúl utca (ma Szamuely u.) 
79. sz. alatt újonnan berendezett vas- és bronzöntödét létesített, amelyről az első híradás a 
Vereinigte Ofner Pesther Zeitung 1844. szept. 15-i számában (935. 1.) jelent meg. A Ganzzal 
való összetűzés időpontjában, 1844 augusztusában még a régi, kisszerű műhelyben dolgo
zott Schlick. Szandtner Vilmos vaskereskedéso a Király (ma Majakovszkij) utcai Bergmann-
házban volt. (Vereinigte Ofner Pesther Zeitung 1845. febr. 27.) 
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de a közbenjárás eredményeként alaposabban tájékozódhatott s visszavonta 
tilalmait.17 

A kis épületbe most már sorra érkeztek a szenet és nyersvasat szállító tár
szekerek zajukkal felverve a csendes vízivárosi utcákat. Április 11-én Ganz a két 
legrangosabb pesti újságban, a Pesti Hírlapban és a német nyelvű Vereinigte 
Ofner-Pesther Zeitungban hirdetést te t t közzé üzemének megnyitásáról: „Vas
es ércöntő intézet. Alulírott tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint 
egy vas- és ércöntő intézetet állítottam fel Budán, a Királyhegy utcában, 336. 
szám alatt, az újonnan épült élelemtár közelében és foglalatoskodni fogok minden
nemű gépalkatrészek készítésével, úgyszintén építészeti és dísztárgyakkal. Ennél
fogva esedezem a t . ez. közönség számos megrendeléseiért, melynek elkészítését 
a legpontosabban véghez viendem. Buda, április 11-én, 1845. Ganz A."18 A német
nyelvű szöveg azonos volt a Pesti Hírlapban megjelent hirdetéssel. Ganz köz
leményét mindkét lapban még több alkalommal is megjelentette, felismerve, 
mily nagy jelentősége van az üzleti propagandának. 

Az iparegyesület lapjában, a Kossuth által irányított Hetilapban ingyen 
sajtója volt: 1845-ben öt alkalommal adott hírt a lap Ganz üzeméről, gyártmá
nyairól s első kitüntetéséről. 

Áprilisban a beérkező megrendelések nyomán a kezdeti 7 főről 22-re emel
kedett az üzem munkáslétszáma s Ganz két öccse, az öntőmester Kondrád és az 
írnok Henrik szintén az üzemben dolgozott. Májusban újabb Fleischbauer-házat 
vásárolt, a Kórház utcára nyíló 265. számú házat. így a két ingatlanvásárlás 
után összesen 1400 m2 területtel, s az utóbb vásárolt házban, megfelelő lakással 
rendelkezett. A második ház vételára 7500 forint volt, ezenkívül 600 forintos 
kölcsön is terhelte. A budai tanács ez esetben megértő volt Ganz irányában, mert 
hozzájárult, hogy mindössze 2500 forintot fizessen ki készpénzben és engedélyezte 
a kölcsön átvállalását. Ganznak mindössze 500 forintot sikerült összeszednie, a 
további 2000 forintot egy Budán megtelepedett svájci kézművestől, Wilke 
Gottliebtől kapta kölcsönbe.19 A második házvétel lehetővé tette az üzem szélesebb 
keretekben való felépítését. 1845 nyarán így Ganz sikerrel leküzdötte a gyáralapí
tás és az üzemkezdés akadályait s a következőkben az üzem életképességét kellett 
bizonyítani. 

Áz új öntödéről az első leírás a Királyhegy utca szemben levő oldalán fekvő 
katonai élelemtár parancsnokának kérésére kirendelt közös katonai-városi bizott
ság jegyzőkönyvében található: ,,. . . A falazott és vaspléhvel bevont két és fél
méter magas kupolókemence fölött van az egész építményt betakaró széles és 
téglából boltozott füstfogó, mely egy három méter magas és másfél méter széles 
kéményben végződik. A kémény koronája 9 méter magasságban van és az épület 
teteje felett csaknem három méterrel emelkedik ki . . . Közvetlenül az öntöde 
épület mellett korhadt zsindelytetős házak állnak, az udvarban famodellek 

17 A levél teljes szövegét közli: Viszota Gyula: Gr. Széchenyi István írói és hírlapi 
vitája Kossuth Lajossal. Bp. 1932. 620 — 623. 1. Bár közvetlen adat arra vonatkozóan, hogy 
Széchenyi mit te t t Ganz érdekében, nincsen, mégis a kicsiny öntöde gyors fellendülése, 
továbbá egy 1866-ban, tehát Ganz életében megjelent rövid üzemtörténet (Gatinelli Hector : 
Ganz Ábrahám gépgyára és vasöntödéje. Magyarország Anyagi Érdekei 1867. jan. 27.) 
állításai közvetve bizonyítják a korlátozások megszüntetését. 

18 Pesti Hírlap 1845. április 13. (vasárnap) Vereinigte Ofner-Pesther Zeitung 1845. 
ápr. 13. — Az üzem megnyitásáról hírt adott a Hetilap 1845. jún. 6., júl. 8., aug. 15., dec. 
5-i számaiban. A Pesti Hírlap 1845. júl. 25-i számában, a Vegyes Közlemények rovatban 
szerkesztőségi hírként, egy mondatban ugyancsak közölte a gyár megalapítását. 

19 Ganz első ingatlanainak leírása: F. L. Budai telekkönyvi betétek 1855, a második 
házvétel ügye: F . L. Budai Corr. Mag. 3145/1845. Wilke Gottlieb 1848 tavaszán szintén 
Budán telepedett meg, akkor vezették be ünnepélyesen az általa megvásárolt házba. 
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vannak felhalmozva. . ,"20 Ennyit mond a jegyzőkönyv a Királyhegy utca 336. 
sz. telken felépített öntödéről, az 1965-ben lebontott Ganz-gyár ősének külső-belső 
képéről. A leírásból kitűnik, hogy az öntöde korszerűen, az elővigyázatossági 
rendszabályokfigyelembevételével épült. Ganz öccsének figyelmét, amikor először 
belépett bátyja üzemébe, annak nagysága ragadta meg. 

Ganz Henrik egyik levelében beszámolt szüleinek az öntöde foglalkoztatott
ságáról és bátyja pénzügyi viszonyairól is: „Ábrahám erős ütemben tartja az 
üzemet, állandóan 26—30 munkással dolgozik és hetenként 300 forint a kiadás, 
t i . csak a munkások számára. A nagyobb számlákat havonta fizeti. így pl. néhány 
napja 1600 forintos számlát egyenlített ki. Szent Mihály napjáig rosszul állunk 
pénz dolgában, mindenki követeli egyrészt a járandóságát, másrészt viszont a 
tartczását senki nem akarja kifizetni. Ez bátyánk sorsa, mindig csak fizessen, 
ő sehol nem kap pénzt, ámbár sok követelése van. Hetenként háromszor van 
vasöntés és mégis egyhelyben topogunk."2 1 

Az öntöde folyamatos üzemeltetését a beérkező megrendelések biztosították. 
A szükségletek gyors növekedése elegendő munkalehetőséget nyújtott. Ganz 
reggeltől estig dolgozott, számítgatott, hogy nyomasztó pénzhiánya miatt ne 
kelljen uzsorakölcsönöket felvennie. A kisebb és főleg magánszemélyektől szár
mazó megrendelések mellett sikerült a budai városi közszállításokat megszereznie : 
csatorna és vízvezetékcsöveket és szerelvényeket, kórház- fürdő- és iskolafel
szereléseket szállított a városi tanácsnak. A magánosoknak kerítéseket és kerí
tésdúcokat, ajtó és ablaktáblákat, rácsozatokat, fogasokat, díszes kapukat, mos
dókat, kályhákat, préseket s más gazdasági eszközöket gyártott, de vállalta 
gépalkatrészek, malomfelszerelések, malomhengerek és speciális csigaszerkezetek 
öntését, pl. a Dráva-szabályozáshoz szállított 1847-ben csigasorokat s már ezek
ben az években is foglalkozott öntöttvasból készült vasúti kerekek előállításá
val. Üzeme termékeinek népszerűsítése céljából részt vett a pesti vásárokon, 
így az augusztus 29-i János-napi vásáron is, melyre az egykorú feljegyzések 
szerint mintegy 14 000 szekér és 300 hajórakomannyi áru, termék érkezett a 
városba.22 

A Ganz-öntöde termékeinek a nagyközönség előtt való bemutatására is 
rövidesen alkalom nyílott. 1845 november havában az iparegyesület az egy év 
óta keletkezett vagy terjedelmükben jelentékenyen megnövekedett vállalkozá
sok részére kiállítást rendezett, amelyen 95 cég ta r to t t bemutatót termékeiből. 
Ganz erkélyrostélyzatot, lépcsővázakat és a Középponti Vasúttársaság számára 
öntött gőzkocsikerekeket mutatott be. Ganz tehát az öntéstechnika és a vas
öntödei termékek legkorszerűbb darabjait állította ki. Különösen fontos a vasúti 
kerék bemutatása, amely egy egész sor későbbi állítást cáfol meg a Ganz-féle 
kéregöntésű kerék feltalálásáról.23 

Az öntöde virágzása, sőt a rengeteg nehézséggel vívott harcban egyedül 
fennállása is igazolta Ganz elgondolását, amelyre vállalkozását alapította: távol 
a vas- és szénlelőhelyektől és nehézkes szállítási lehetőségek mellett is, van élet
lehetősége egy — a városi speciális szükségletek kielégítésére — létesített öntödé
nek, sőt nemcsak működési területe van, hanem a városi élet fejlődése során 

20 F. L. Budai Corr. Mag. 765/1845. és Budai tanácsi jegyzőkönyvek 5983/1845. A hely
színi vizsgálatkor felvett jegyzőkönyvben (1845. aug. 1.9.) a bizottság megemlíti, hogy az 
öntöde négyhónapos fennállása és üzemeltetése óta semmiféle tűzeset vagy más rendzavarás 
nem volt, mégis egy sor óvatossági rendszabályt írnak elő Ganz számára. 

21 Ganz Henrik 1845. jún. 11-én és 1845. szept. 19-én szüleihez írt levelei. 
23 Hetilap 1845. aug'. 15. és Tonelli Sándor: Nagyapáink Pest-Budája Bp. 1944. 175. 1. 
23 Hetilap 1845. júl. 8. ésnov. 14. és Der Ungar: Eine Industrie Ausstellung in Kleinen. 

1845. nov. 25. Az 1846. évi második országos iparműkiállításon Ganz öntöttvas kandallójával 
ezüst érmet nyert. — Hetilap 1847. 777 — 783. 1. 
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múlhatatlanul is szükséges ilyen üzemtípus megjelenése, ,,. . . mert a fővárosi 
industriális ember — mint 1845 nyarán Kossuth ír ta — minden csekélységért nem 
szaladhat a hegyek közé."24 Ganz előtt is kétségtelen volt, hogy elsősorban spe
ciális jellegű, nagy szakmai tudást igénylő, alkalmi munkákra van kilátása, mert 
a kereskedelmi forgalomban szereplő vasöntvény-tömegcikkek területén árban 
nem versenyezhet a nyersanyaglelőhelyek közelében települt üzemekkel. Viszont 
a speciális alkalmi munkákat általában jobban is megfizették, A városi szükség
letek kielégítése terén pedig nagy lehetőségei nyíltak, mert a két legnagyobb 
vetélytárs, Andrássy gróf dernői vasgyára s a hengermalmi részvénytársulat 
figyelmét ekkor az épülő Lánchíd vasöntvényszállításainak megszerzése kötötte 
le. A híd vasöntvényszükséglete mintegy 120 000 mázsát jelentett s két üzem végül 
is több mint 220 000 forintot kapott a Lánchíd-munkákért.25 

Az 1848/49 évi forradalmat és szabadságharcot megelőző időszakban az üzem 
és az üzletmenet alakulása az 1845-ös év ugrásszerű fellendülését nem ismételte 
meg. Az első évben a munkások száma megnégyszereződött, a további három 
év alatt pedig kétszeresére emelkedett. Az üzem technikai berendezése sem vál
tozott meg döntően, mindössze a helyőrség katonái által taposott fúvatót vál
tot ta fel egy 10 lóerős gőzgép, melynek részeit házilag öntötték és a budai Werther 
gépgyárban szereltek össze. Öntést a rendelések megkívánta mértékben végeztek. 
Általában 34—47 munkás dolgozott, 1847-ben pl. 32. Ez évben a kifizetett 
munkabér összege 13 936 forint, egy munkás átlagban napi 1,46 forintot kapott , 
ami a korabeli viszonyok közepette jónak mondható. A szakmunkások — heti 
10—12 forintos keresettel — általában külföldről kerültek az üzembe, míg a 
napszámosok és tanulók a város lakói közül jelentkeztek.26 

A termelés mennyiségéről ez évekből adatok nem maradtak fenn. Bizonyos 
lassú, korlátozott növekedés azonban megfigyelhető. Altalánosságban megállapít
ható, hogy az üzem fejlődésének korlátai a megszilárdulás után azonnal szembe
tűntek. A csekély felvevőképességű és versenytársakban bővelkedő piac, amely 
a gazdasági és társadalmi viszonyok elmaradottságát tükrözte, a nagyobb pénz
tőke hiánya, a feudális termelési és jogrendszer mind alig leküzdhető akadályokat 
jelentettek. A kapitalista vállalkozások helyzetét nehezítette az 1840-es években 

24 Kossuth Lajos: A pécsi vasgyár elsőbbségi részvényei. Hetilap 1845. jún 6. 
25 Hetilap 1845. okt. 28-i számában közli Döhrentei Gábor tudósítását, mely szerint-

Andrássy György gr. 1844. augusztus első felében a lánchídi öntöttvas kereszttartó meg
rendelések elnyerése céljából minden felszólítás nélkül 3 db-ot vitetett fel Pestre s vetett alá 
töréspróbának. A hidat tervező Thierney William Clark, s a kivitelező Adam Clark előtt 
megtartott próbán a dernői öntvény 5 tonna előírt teherbírás helyett 15 tonna súlynál 
tört csak ketté. — Protocoll der am 30 Juni 1848 zu Pesth abgehaltenen ersten General 
Versammlung der Actionäre der Ofen-Pesther Kettenbrücke. Druck von B. Kozma. 1848. 
9.1. és Protocoll der am 8. Juli. 1851. zu Ofen abgehaltenen zweiten General-Versammlung der 
Actionäre der Ofen-Pesther Kettenbrücke. Druck von I. Beimel ud B. Kozma 1851.22. 1. 
Andrássy mintegy 110 db alsó kereszttartó rudat szállított, melyek súlya kb. 18 tonna, 
hosszúságuk kb. 26 méter volt (Magyar Ipar, 1899. aug. 20. 779. 1. és úo. szept. 3. 823. 1.} 
Nem állja meg helyét Zelovich Kornél azon közlése, hogy a Lánchíd kereszttartókat a henger
malmi vasöntödében Ganz felügyelete mellett készítették, s Ganz igen sokat tanult a szigorú 
angol előírások szerint gyártásra kerülő Lánchíd-munkáknál. (Zelovich Kornél: Széchenyi 
mérnöki alkotásai. Bp. 1923. 10 — 11. 1.) Mint ismeretes, Ganz 1844 végén lépett ki a henger
malmi öntödéből, az ellentét közte és Fehr igazgató között továbbra is fennállt. A Lánchíd 
öntvényszükségletének hazai előállításáról Széchenyi 1845 augusztusában ír levelet, s az, 
építést tervező és ellenőrző W. T. Clark könyve (An Account Bridge. . . London. 1852.) szerint 
a pesti öntöde csak 1848-ban készítette el a kereszttartó vasakat. Ganz részesedéséről a 
Lánchíd-munkálatokban, továbbá az Óbudai Hajógyár igazgatójának, Massionnak iránta 
tanúsított jóindulatáról Catinelli Hector 1867 elején megjelent fentebb idézett cikke tesz 
említést. 

26 Pest und Ofher Wegweiser 1847. Pest. 1848. és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara jelentése 1875 — 1879 évekről. Bp. 1879. 196. 1. Az üzem belső munkamenetének 
leírása: Mechwart Album. Bp. 1899. 7—10. 1. 
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az erős osztrák verseny is, valamint az ország függősége az osztrák birodalomtól.27 

A birodalmi vámpolitika, amely a fejlettebb osztrák—cseh tartományok és 
uralkodó osztályok érdekeit szolgálta, még jobban elmélyítette és állandósította 
Magyarország függőségét. Külföldi áruk behozatalát, különösen azokét, melyek
nek termelése Ausztriában is folyt, magas vámok mellett vagy egyáltalában nem 
engedélyezték. Az osztrák tartományokba irányuló magyar árukivitelt a külföldi 
árukhoz hasonló magas vám terhelte, míg az osztrák áruk behozatala Magyar
országra szinte vámmentesen történt. A magyarországi gyáralapítások ily módon 
nehéz helyzetben voltak. A kockázatot némiképpen enyhítette a polgári irány
zatú társadalmi egyesületek — Iparegyesület, Gyáralapító Társaság — erkölcsi 
s társadalmi, anyagi segítsége. Kossuth és az Iparegyesület támogatása nélkül 
Ganz sem szilárdíthatta volna meg üzemét. A fennálló korlátozások és korlátok 
tehát nem tették lehetővé ez időszakban egyetlen gépipari üzemnek sem a meg
szilárdulást, a jelentékenyebbé fejlődést, mert a szűk belső piacra való kényszerű 
támaszkodás együtt járt a piaci viszonyok hullámzásainak kényszerű viselésével, 
a visszaesésekkel. 

Az 1847. évi fennmaradt adatokból kiindulva lehet számításokat végezni 
Ganz gyárának termelési és jövedelmezőségi adataira vonatkozóan. 1847-ben 
32 munkás 13 936 F t munkabérért, 9800 mázsa öntvényt termelt 84 000 Et 
értékben, tehát kb 8,5 F t mázsánkénti egységárban. Általában 1000 mázsa önt
vény előállításához 1000 mázsa nyers- és töredékvas, 900 mázsa szén és 300 mázsa 
koksz szükséges.28 A dernői hámorból, vagy a Csetnekről és JNfagyszlabosról 
beszerzett vas ára mázsánként 2 Ft-ra tehető, az oravicai kőszén mázsája 52 
krajcár, vámmal és szállítási költséggel, melyet a vevő fizetett, 60 krajcár, míg 
egy mázsa csehországi koksz 6 — 8 forintért volt kapható. így alakul ki az 1847-es 
év adatsora: munkabér 13 936, vas 20 000, szén 5400, koksz24 000, rezsi 5000 Ft , 
azaz összesen 68 336 Ft . A tiszta nyereség összege kb. 15 000 Ft . Hasonló számítás 
segítségével az 1845. év nyereségét 7000 Ft-ra, az 1846-os évét 10 000 Ft-ra be
csülhetjük. A három év eredménye ily módon mintegy 32 000 Ft.29 Ez adatnak 
valószínűsége biztosra vehető, ha az első három év eseményeivel összevetjük. 
Ganz adóssággal kezdte pályafutását 1845-ben s ez adósságait csak 1849/1850-ben 
fizette ki. 1847-ben és 1849-ben vásárolt két kisebb házat s egy gőzgépet, amely 
kiadások az üzembővítés céljait szolgálták.30 Ganz üzleti és nyereségfelhasználási 
politikáját vizsgálva az tűnik ki, hogy az egyes évek bevételi feleslegeit forgó
tőke hiányában, de saját elképzeléseit is követve, Ganz nem vonta ki üzeméből, 
hanem bővítésre, a nagyobb megrendelések nyersanyag-szükségletének, felszere
léseknek beszerzésére használta fel. A tudatos, de igen veszélyes, idegfeszítő és 
külső eredményekben alig tükröződő módszernek a következtében Ganznak 
sikerült vállalkozását megszilárdítani és állandóan foglalkoztatni, valamint a 
fejlesztéséhez és a nagyobb volumenű megrendelések teljesítéséhez nélkülözhetet
len pénztőkét összegyűjteni. így lett Ganz a magyar kapitalizmus kezdeti kor
szakában, amikor általában csak a kereskedelem vagy kölcsön útján lehetett 
tőkét szerezni, az iparfejlesztés és a tőkegyűjtés egyik jellegzetes úttörője. 

27 Berlász Jenő i. m. 451. 1. 
28 Ld. 26. sz. jegyzetet. Forint érték alatt mindenkor a korabeli osztrák forint értendő. 

29 Berlász Jenő i. m. 360—361. lapján közölt számításai szerint a tiszta bevétel lénye
gesen kevesebb volt, szerinte nem haladta meg az évi 5.000 Ft-ot. Ha e számításokat fogad
juk el, akkor nem tűnik ki, honnan volt Ganznak pénze 1849-ben adósságait kifizetni, házat 
venni és kb. 20.000 F t nagyságú saját tőkét befektetni a szászkai bánya és vasműbe 1851-ben. 

30 F . L. Budai telekkönyvi betétek 1848. 
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Ágyúgyártás a forradalmi hadsereg részére 

Az 1848. március 15-i forradalmi megmozdulások hatására az európai for
radalmi eseményektől szorongatott Habsburg-kormányzat hozzájárult az önálló 
magyar kormány megalakításához, a független állami élet lehetőségeinek meg
teremtéséhez. Az 1848 áprilisi törvények a feudalizmus végleges felszámolását 
siettették. A bécsi reakció azonban nem nyugodott meg vereségében. Felhasználva 
a forradalmi mozgalmak visszaesését és a magyar uralkodó osztály nemzetiségek
kel szemben folytatott politikájának egyoldalúságát, fellázította a szerb, szlovák, 
román területek lakóit a magyar forradalom ellen. 1848. július 11-én Kossuth 
a képviselőháztól 200 000 újonc és 40 millió forint pénzhitel megadását kérte az 
önálló, a forradalom eredményeit megvédő hadsereg megszervezése érdekében. 

A lelkesedésben, az újoncok számában nem mutatkozott hiány, annál inkább 
a fegyverzetben. Mégis csak szeptemberban, a Honvédelmi Bizottmány megala
kulása után történtek lépések a hazai hadianyaggyártás megszervezésére.31 Az 
ágyú- és lövedékgyártás ügyeivel a Honvédelmi Minisztérium tüzérségi osztályá
nak vezetője, Lukács őrnagy foglalkozott. Lukács 1848 őszén levelet intézett 
az ország valamennyi számításba vehető öntödéjének tulajdonosához felszólítva 
őket a honvédség részére történő ágyúgyártás megkezdésére.32 Ganz elvállalta 
a megrendelést, bár üzemének foglalkoztatottsága 1848 első hónapjaitól kezdve 
igen nagy volt, állandóan 60 munkása dolgozott. Ganz eddigi munkássága során 
ágyúgyártással nem foglalkozott, de nagy körültekintéssel elsajátította ezt a bo
nyolult feladatot is, megszervezte a sorozatos ágyúgyártást. A szén- és vasanyag 
hiánya egyideig akadályozta az öntés megkezdését, Ganz ekkor Lukács őrnagy
hoz fordult, és végül 1848 novemberére kikerült az első négy ágyú. Később még 
hat darab öntésére került sor, de ezeket az osztrák csapatok Budára való bevonu
lásuk után lefoglalták.33. 

A budai Vár visszafoglalása után újból megindult az ágyúkészítés. Az egykorú 
jelentések szerint a pesti ágyúműhely teljesítménye heti 6, a budaié heti 3 ágyú 
volt. A kormány e hetekben igen nagy súlyt helyezett a két városban folyó hadi
anyaggyártás fokozására, mert az egykori hengermalmi vasöntödéből létesített 
állami hadianyaggyár, a folytonos költözködés miatt csak igen kis mértékben tudta 
kielégíteni a honvédségi szükségleteket. Megpróbálkoztak ágyúöntéssel Schaudt 
harangöntő műhelyében is, de az i t t készült öntvények hólyagosak lettek. Ganz 
gyárában azonban ekkor is sikerrel folytatták az ágyúöntést s egy 1849. június 
19-i feljegyzés szerint „Ganz ágyúöntő ismét 3 darab 6 fontos ágyúcsövet öntött, 
melyek Nagyváradra küldendők."34 Tehát a Buda visszafoglalását követő nem 
egészen egyhónapos időszakban legalább 6 db ágyúcső készült el. A gyárból ki
került ágyúkra rávésték a „Ne bántsd a magyart!" feliratot. Az ágyúgyártás 
az osztrák csapatok újbóli benyomulásáig folytatódott, amikor is 6 ágyúcsövet, 
érctörmelékeket, vörösrezet, gránát- és bombatörmeléket valamint megszámlál
hatatlan tömör és üreges ágyúgolyót foglaltak le.35 Ez adatokból arra is lehet 
következtetni, hogy lövedékeket is előállítottak az üzemben, de az is lehetséges, 

31 Az állami hadianyaggyártás a Pesti Gépgyár Társaság (1847. április 18-án alakult a 
Hengermalomból kiválva) üzemére támaszkodott. A forradalom időszakában a gyárat a 
kormány államosította, majd Nagyváradra^költöztette, s a honvédsereg fő hadianyagéi!átó 
üzemévé építette ki. Bakó Imre: A Magyar Állami Országos Fegyvergyár működése 1848/49-
ben. Bp. 1942. A magyarországi és Ganz gyári haditermelésre vonatkozó források: Gelich 
Richárd: Magyarország függetlenségi harcának története. Bp. I I I . k. 430. 1. Pallós Jenő: 
Budapest 1848/49-ben. Bp. 1950. Az O. L.-ban őrzött honvédelmi minisztériumi iratok. 

32 Ganz Henrik 1849. júl. 23-i levele szüleikhez. 
33 Uo. 
34 O. L. Honvédelmi Minisztérium Tűzőrségi Osztály 2829/1849. 
35 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (HTI) Kriegsgericht 4 (48) 1850. 
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hogy csupán beolvasztás céljából, nyersanyagként tárolta a már felhasznált 
golyókat. 

A hiányos adatok szerint összesen 22 ágyú, illetve ágyúcső készült e rövid 
néhány hónap alatt. Ganz fényes érdeme és becsületességének kiváló bizonyítéka 
maradt, hogy nem riadva vissza az ágyúgyártás miatt esetleges későbbi felelős
ségrevonástól, idegen létére a magyar szabadságharc mellett foglalt állást hadi
anyaggyártó tevékenységével. Nem felejtette el, hogy éppen Kossuth és társai 
segítették őt önálló üzemének megteremtésében, nekik köszönhette álmai gyakor
lati megvalósítását, ezért nem törődve a veszélyekkel, az igaz ügy melle állt. 
Megtette azt, amivel segíteni tudta új hazáját. Megítélésénél tehát nem szabad 
elfelejteni, hogy világhírre szert te t t üzeme mellett a magyar nép szabadságáért 
és jólétéért dörgő ágyúk hangjának szavával írta be nevét a magyar nemzet 
történetébe. 

Beszámoló Buda vára 1849. évi ostromáról és bevételéről 

Ganz és öccse állásfoglalását a magyar szabadságharccal kapcsolatban, 
valamint a budai várostrom történetét kitűnően mutatja be Ganz Henrik szüleihez 
írt levele : 

„Kedves Szüleim és Testvéreim! Szívemből örülök, ha ezen levelem, mely 
az eddig írottak és írandók közül a legérdekesebb, jó egészségben találja Önöket. 
Tudomástokra akarom adni, hogy újév óta mi minden történt nálunk. 

1849. január 5-én a császári csapatok bevonultak Budára, melyet a magyarok 
önként kiürítettek, mert nem volt még reguláris katonaságuk és senkire sem 
támaszkodhattak. A Tiszától délre vonultak és ott azokhoz a magyarokhoz csat
lakoztak, akik kevésre becsülik életüket, akár az igazi svájciak, amikor jogaikat 
látják megtámadva. — Amíg ezek ott délen szervezkedtek, az osztrákok i t t 
szörnyen szigorú bánásmódot mutattak, ha valaki a császárt vagy a katonákat 
megsértette, avagy a szeretett Éljen szót vagy Kossuth nevét hangosan kiejtette, 
azt becsukták, sőt évekig tar tó börtönre ítélték vagy agyonlőtték. 

Múlt év november havában megparancsolták a magyarok, hogy ágyukat 
öntsünk részükre, 4 darabot elkészítettünk lövésre készen és 6 darabot öntöttünk, 
amikor a császári csapatok bevonultak és azokat, házunk 18 napos őrzése után 
(amit mi nagy megtiszteltetésnek vettünk) elvették, anélkül, hogy azok árának 
megfizetésére a legcsekélyebb erőlködést is mutat ták volna. — De ez még nem 
volt elég, még nagyobb szerencsétlenség várakozott reánk. 

Február 3-áról 4-ére virradó éjjel történt, amikor az éjjeli őr "Tűz van a 
házban!,, vészteljes kiáltással felébresztett,: — ama kis ház, melyet bátyám a 
lovak és kocsik elhelyezésére bérelt, teljes lánggal égett. Mi azt sem tudtuk, mit 
tegyünk : heves szél fújt, az utcák néptelenek voltak, minden mély álomban szen
derült, vészharang nem hallatszott, minden körülmény a pusztító elemnek lát
szott segíteni. így tar to t t ez kb. félóra hosszat, amíg munkásaink összejöttek, 
akik bámulatos állhatatossággal láttak neki a tűz megfékezésének, a szél iránya is 
megfordult és Istennek köszönhetjük, meg az emberek szorgalmának, hogy házunk 
sértetlen maradt. Mindenki, aki a tűz megszűnése után a házba jött, mindjárt 
azt mondta: , , I t t Isten keze segített!" Mert gondolják csak el, az a sok száraz 
fából való szekrény és öntőminta, amely legföljebb 1 lábnyira volt a tűztől, a 
munkások hallatlan szorgalma által megmentetett a pusztulástól; a tűz 5 óra hosszat 
tombolt, 8 házat elhamvasztott, melyek tövig leégtek. Szörnyűséges dolog látni, 
amint egyik ház a másik után lángot vet anélkül, hogy az emberek, akik százával 
jöttek össze, segítettek volna a tüzet megfékezni, annyira hanyagok, oly kárörven
dőknek, mutatkoztak it t az emberek. A tűz a szomszédos házban keletkezett. 
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Nemsokára a császári csapatok Windischgrätz herceg vezetése alatt a magyarok 
ellen vonultak, akik azonban igen erősek voltak, csata csata után esett, a császári
aknak elfogyott a legénységük és kényszerülve voltak a magyarok elől meghát
rálni, akik lépésről lépésre üldözték őket; hogy a magyarokat feltartóztassák, 
amikor a császári csapatok Budát elérték, a hajóhidat felégették, egyetlen hajó 
sem maradt sértetlen. Majd elfoglalták a Lánchidat, az átjárást lehetetlenné tet
ték; 14 napig maradtak Budán, míg Pesten a magyarok voltak, de nem tétlenül, 
mert hidat vertek a Dunán és május 4-én elfoglalták Buda külvárosait ; a császá
riak a Várba vetették magukat és 21 napon keresztül védték azt. Most annak 
ostromát fogom egy kissé lefesteni.36 

Május 4-én a császári előőrsök a sáncokig húzódtak vissza, melyek a Vártól 
a Dunáig húzódtak és magukba foglalták a Lánchidat meg a víziművet, mely a 
vizet a Várba szolgáltatta, amidőn egy magyar tiszt, egy közkatonától kísérve, 
de meg hat osztrák vértes az előőrsökhöz lovagolt, a két magyarra golyó- és kar-
tácstüzet zúdítottak, de egy lövés sem találta el őket, több polgárt és asszony
személyt azonban megöltek. A lövöldözésre a magyarok előnyomultak és a sáncot 
rohammal akarták bevenni, de vagy 300 embert veszítve visszaverettek. A ma
gyarok megszállták a hegyeket és a Várat lőni kezdték, mire a várbeliek hasonló
képpen válaszoltak. Éppen ebédeltem és nem mehettem haza, mert golyó golyó 
után röpködött az utcán, ahol a katonaság tartózkodott, egy embernek sem volt 
szabad mutatnia magát az utcán. 

Mivel ez hosszú ideig tar tot t , a legnagyobb életveszélyben haza szaladtam; 
kb. 9 óra hosszat lőtték a házakat és a katonaságot, de tűz még sem támadt, 
ellenben a magyarok egyfolytában szállították a halottakat és sebesülteket a 
házakba és a kórházakba. Házunk mögött hat üteg volt felállítva 12 fontos ágyúk
kal és két hadosztálynyi gyalogság, hogy az osztrákok ne vegyék őket észre, de 
spionok elárulták őket s így az osztrákok éjjeli 12 órakor ezekre elkezdtek tüzelni, 
azonban eredmény nélkül. Ezt valószínűleg észre is vették, mert tüzes golyókkal 
és bombákkal kezdtek dolgozni. Egy ilyen bomba, ha meg van töltve, 135 font 
súlyú, ahová esik, ott mindent elpusztít, mivel eséskor szétrobban; e tüzelés 
folytán a szembenálló szénaraktár meggyulladt, lángba borult ; erre a magyarok 
visszavonultak. A tűz borzalmas volt, nekünk egy szörnyűséges éjszaka, minden 
pillanatban attól kellett félnünk, hogy házunk is meggyullad, melynek oltásában 
nem segíthetünk, mert el kellett rejtőznünk, hiszen egyik golyót a másik után 
lőtték a ház fölött és házra, sehol, még a pincében sem voltunk biztonságban. 
Az osztrákok 9-én reggel 5 órakor Pestet bombázták ; romantikusan csúnya lát
vány volt ; egész Pest füstben úszott, egy házat sem lehetett látni, csak a golyókat, 
gránátokat, bombákat, amint az égboltot a magasban átszelték „egy pillanatra". 
A bombázás megszűnt, a füst eloszlott és mindenki csodálkozására csak egy helyen 
támadt tűz. 

A lakosság 10-én parancsot kapott a távozásra éspedig azonnal, ha kedves az 
élete, mert Budát teljes erővel lőni fogják. Bátyánknak ekkor üzleti ügyben el 
kellett távoznia s így én 12 munkást vévén magamhoz, őriztem a házat. Buda 
szinte ki volt halva, élelmünk csak kenyér volt, azt is néha veszély közepette a 
legtávolabbról tudtuk megszerezni. — Az osztrákok szünet nélkül tüzeltek, 
Buda számos helyen égett és mi csodálatraméltó egykedvűséggel szemléltük a 
szomszédságunkban kitört tüzet. — Amikor Buda már jócskán égett, éspedig 
éjjel, és a várbeliek láthatták az utcákon levő magyarokat, akkor a tüzelést 
beszüntették. 

36 A budai vár ostromának eseményeit foglalja össze Senger Ervin közleménye : Isme-
ret len beszámoló Buda vára ostromáról 1849-ben. (Tanulmányok Budapest múltiából 
XIV. k. 477-482.1.) 
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Teljes 12 napon át csak kenyérrel táplálkoztunk, borunk azonban elég volt. 
Egész idő alatt nem voltunk józanok, hanem erősen italosok és lelkesültek, bátor
ságra és egykedvűségre volt szükségünk, mert életét nem mindenki teszi egy
formán kockára, minket ez nem zavart, nappal is szaladgáltunk az utcákon, a 
magyarok tüzérállásaihoz is, amelyek egyfolytában lőtték a várat. 

A hó 16-án Pestet másodszor, de ekkor teljes három órán át komolyan bom
bázták. Szörnyűséges látvány volt. Az éj korom sötét, két lépésnyire sem lehetett 
ellátni, az ég csillagtalan, sötét felhőkkel takarva, csak a tüzes golyókat lehetett 
látni, amint tucatjával hasították a léget. Pest rettenetesen nézett ki, a bel
városban 35, legtöbbnyire 4 emeletes ház égett le, a többit a bombák úgy szót
rombolták s elpusztították, hogy a legtöbbjét alapjaitól kezdve sem lehet fel
építeni, az egész Duna meg volt világítva nappali fényességben. Oltani semmit 
sem lehetett, mert ahol a tűz elkezdődött, azt a helyet állandóan lőtték. 18, 19 és 
20-án a Várat megostromolták, de azt az osztrák csapatok bátorsága a derék 
Hentzi tábornok vezetése alatt visszaverte. A veszteség nagy volt. 

21-én teljes erővel indult meg a támadás. Nem akartam vak szemlélő lenni: 
felmásztunk a tetőre, a golyók fütyülése és si vitása sem zavart minket. Megfizet
hetetlen látvány volt, ami szemünk elé tárult . A magyarok a várfalak alatt, az 
az osztrákok a várfalakon voltak, egyiknek sem volt szabad engedni, egyik a 
másik mellett hörögve esett össze, de egyik sem érte el célját. Ez az ostrom vagy 
két óra hosszat tar tot t , amikor a magyarok egyik helyen a falat megmásztak és a 
Várba nyomultak, mindenkit lekaszabolva, óriási ordítás közepette. Egy osztrák 
sem mutatkozhatott ezen a helyen többé, a magyarok a kaput akadálytalanul 
szétrombolták és rettenetes erővel, zene, trombitaharsogás és dobpergés közepette, 
rettenetes kiáltozással benyomultak a Várba és azt elfoglalták. Az osztrákok kb. 
400 embert vesztettek, akik a sáncokon estek el. Valamennyit mezítelenre vet
kőztették, az egyiket, a másikat gyomrán érte a golyó, emezt megszúrták, amazt a 
rakéta égette meg, utálatos látvány volt. A magyarok is 300—350 embert veszí
tettek. 

A Vár elfoglalása után a magyarok Bécs ellen vonultak, de visszaverték 
őket és az osztrákok most újra a Várban vannak, amelynek- elfoglalása a magya
roknak oly sok vérébe került. 

írjatok hamarosan, hogy s mint vagytok, vajon a franciák megálltak-e már 
Olaszországban, avagy igaz-e, hogy a poroszok Svájcnak háborút üzentek? 
Mindannyian ezerszer köszöntünk titeket. Szerető fiatok Ganz Henrik. Buda, 
1849. július 23 . " 

Eddig az 1849. július 23-ról keltezett levél szövege. Sajnos akkorra az Euró
pában egyedül maradt magyar forradalommal szemben a nemzetközi reakció 
döntő fölénybe került. Európa zsandárának, az orosz cárnak a seregei, hatalmas 
túlerejükkel kilátástalanná tették a forradalom ügyét. A levél soraiból kicseng 
az elismerés a forradalmi szabadságharc nagyszerűsége és hősiessége előtt. Külön 
kiemelendő és méltánylandó, hogy Ganz nemcsak szavakban volt elismeréssel 
új hazája hősies harca iránt, hanem abban az általa tudot t leghasznosabb módon 
maga is közreműködött: gyárában ágyúkat és lövedékeket öntött a forradalom 
hadserege számára. 

Ganz gyára 1849—1852 között 

A szabadságharc és a következő, eseményekben gazdag egy év igen jelentős 
időszak Ganz életében és gyárának történetében. A Lánchíd-munkákba való 
bekapcsolódás, de főleg a hadianyaggyártás pénzügyi eredményei lehetővé 
te t te adósságai rendezését, kisebb, további terjeszkedését és a gyár fejlődése. 
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műszaki tapasztalatok szerzése szempontjából ez az időszak igen fontosnak 
tekinthető. Ugyanakkor sikerült valamelyes forgótőkét is összegyűjtenie az elkö
vetkező nehéz évekre. Egyéni életében ugyancsak sok esemény, fordulat követ
kezett be. 1849 nyarán Kossuth-bankókkal fizette ki adósságát Andrassy gróf 
pesti megbízottjánál s ezzel magára vonta annak engesztelhetetlen haragját s az 
évekig tar tó pereskedést. Eletének végén pedig látnia kellett, hogy a nagy vagyonú 
főúr még szabadalmát is bitorolja37. Október 24-én már kellemesebb eseményről 
adhat számot a krónikás: e napon kötött Ganz egy pesti késesmester, Heisz 
Lőrinc leányával, Jozefával házasságot.38 

A házasélet örömeit azonban nem sokáig élvezhette, mert néhány nappal 
házasságkötése után osztrák zsandárok letartóztatták és az Újépületbe vitték, 
ahol több mint két héten át fogva tar tot ták. Végül kiengedték, de továbbra is 
beidézték, kihallgatták, tanúkkal szembesítették, míg 1850. augusztus 12-én a 
katonai bíróság ítéletet hozott: egy svájci származású katonatiszt közbenjárására 
csak hadianyag rejtegetéséért büntették meg hatheti szigorított várfogságra, de 
néhány nap múltán felfüggesztették az ítélet végrehajtását. Mint később kitűnt, 
az egész eljárás Máder budai polgár — a Szép Juhásznó fogadó egykori bérlőjé
nek — feljelentésére indult meg.39 

1849 végén, néhány hetes szünet után Ganz újból megindítja a munkát 
üzemében. 55 munkással dolgozik, de a politikai viszonyok alakulása csakhamar 
érezteti hatását a megrendelésekre. A munkalehetőségek egyre csökkennek 
A szabadságharc leverése után a Habsburg-birodalom vezetői újból centralista 
irányzatú politikát vezettek be. Az önálló magyar kormányszerveket felszámolták, 
az ország legértékesebb embereit kivégezték, börtönbe vetették vagy elüldözték. 
A Schwarzenberg-kormány gazdaságpolitikájában alapelvként tekintette, hogy 
Magyarország a birodalom olcsó élelmiszer-termelője és szállítója, valamint a 
fejlettebb tartományok iparának felvevő piaca. Ezért az osztrák hatóságok 
magyarországi gyáripari vállalkozásoknak erősen vonakodva adtak engedélyt. 
A hatósági gáncsoskodáson túl a pénztőke hiánya, a továbbra is szűk belső 
kereslet gátolták a magyar ipar fejlődését. Az osztrákok betiltották az ipar
pártoló egyesületeket, beszüntették a nemzeti önállóságot és saját ipart követelő 
lapok megjelenését. Az 1840-es években megerősödött ipari fejlődés ennélfogva 
lelassult, az üzemek jórésze válságba került. Az abszolutizmus növekvő adóterhei 
is sorvasztották a fiatal gyárakat. A virágzó Hengermalom Társaság is nehézsé
gekkel küzködött, 1850 októberében a malom, 1851 őszén pedig a Pesti Gépgyár 
Társaság üzeme égett le teljesen.40 Ezekben az években a nemzeti függetlenség, 
a tőke és a szakmunkás hiánya, a növekvő adóterhek, a kereslet kicsinysége és a 
vállalatok helyzetének szabályozatlansága voltak tehát a fő akadályok. Az oszt-

37 F . L. Budai Országos Törvényszék ö 690/1851. — Az 1867. évi párizsi világkiállítá
son Andrassy is kéregöntésű vasúti kocsi kerekeket mutatott be, amelyek dicsérő oklevelet 
nyertek (Magyarország Anyagi Érdekei 1867. júl. 7.). Andrassy szabadalombitorlásáról, s a 
Ganz örökösöknek Andrassy ellen indított és elvesztett peréről tájékoztat Kerpely Antal: 
Das Eisenhüttenwesen in Ungarn seit Zustand und seine Zukunft, Schemnitz 1872. 127 — 129.1. 

38 Füzessy i. m. 17— 20—1., es F. L. Pesti hagyatéki iratok I I . 1492/1867. 
39 HTI . Kriegsgericht 4 (48) 1850. és Ganz 1859. ápr. 25-ón Jakab öccséhez írt levele. 
40 Ganz levele 1850 októberéből Pestről. A hengermalmi vasöntödéből kivált ós korszerű 

angol gépi berendezéssel felszerelt Pesti Gépgyár Társaság üzemét 1848 őszén államosította 
a kormány, majd gépeinek zömét 1848 decemberében az osztrák megszállás elől Nagyvá
radra menekítették. À szabadságharc leverése után a rendezetlen jogi helyzet miatt a gépek 
visszaszállítása vontatottan haladt és csak részleges termelés folyt. 1851 őszén hatalmas 
tűzvész pusztította el a gyárat, fenyegetve az 1850. őszi tűzvész után éppen helyreállított és 
korszerűsített Hengermalmot. A gépgyár újjáépítésére nem került sor, a részvényeseket 
malomrészvényekkel igyekeztek csekély mértékben kárpótolni. (Emlékirat a Pesti Henger
malom Társaság 50 éves fennállása alkalmából. Bp. 1899. 10—12. 1.) 
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rák iparvállalatok ugyanakkor elárasztották áruikkal a magyar piacot, tovább 
rontva ezáltal a magyar ipar helyzetét. 

Ilyen körülmények között, valamint az 1850/51-es évek üzletmenetének 
alakulása láttán Ganz arra a meggyőződésre jutott , hogy a viszonyok kedvezőt-
lensége lassan teljes anyagi erejét felemészti és biztos pusztulásnak néz elébe. 
Miután a városi megrendeléseken túl más kilátásai nem voltak, úgy határozott, 
hogy a rendelkezésre álló pénztőke segítségével valamilyen. új vállalkozásba 
kezd. 

A sikertelen szászkai próbálkozás 

„A Bánságban, Oravica mellett egy ideális helyzetű vasműnek lettem feles
ben a tulajdonosa. Minden, ami szükséges, a helyszínen rendelkezésre áll: száz 
lóerőnyi olcsó vízierő, a kiváló minőségű, mérhetetlen mennyiségű vasérc, olcsó 
fa, jó kőszén a kezeiben, kő és mész ingyen. . . Az öntőház most épül, a nagyol
vasztó készen áll s 6—8 hét múlva működni fog" — írta Garz 1851 őszén Jakab 
öccséhez intézett levelében.41 Az optimista hang azonban indc kolatlan volt, mert 
mint később kitűnik .— a másik felestárs — a szélhámosnak bizonyuló Marqart 
Frigyes tehetetlennek bizonyult az öntöde beindítására s csupán a pénzpocsékolás-
hez értett . Ganz, miután összes megtakarított pénzét és jelentékeny kölcsönpénzt 
is fektetett az üzembe — összesen 27 000 forintot — rájött, ha nem tartózkodik 
a helyszínen, nemcsak pénze vész oda, hanem az üzem sem fog soha megindulni. 
A remélt építkezések másfél év múltán sem fejeződtek be, valami mindig hiány
zott s hiába volt Ganz csaknem állandóan Szászkán, a pénzhiány megakadá
lyozta a kibontakozást. 1852 végén Marqart újabb áldozatot szerzett, aki 36 000 
forintot fektetett be a vállalkozásba s 1853 végén az egyik kohó beindult, de 
Ganz hiába hagyja Szászkán érdekei képviseletére Konrád, majd Henrik öccseit, 
amint eltávozott, a termelés leállt. 

Ganz már 1852 végén felismerte, hogy szászkai próbálkozása nem járt 
sikerrel. Jakab öccsének í r ta : „Te ugyan figyelmeztettél engem, de az már későn 
volt; csakhamar beláttam, hogy hibát követtem el, amikor egy másik üzletbe 
kezdtem s magam bezártam. De ezen már nem változtathattam, az ügy fogva 
t a r t o t t . . . avval számoltam, amikor a múlt évben minden erőmet megfeszí
tettem, hogy onnan rövidesen segítséget kapok. De egyik hónap a másik után 
múlt el, jövedelmem elapadt, újra 3000 forintot kellett a vasműbe fektetnem. 
I t t pedig nagy a pénzínség, csak az uzsorások élnek jól."42 Az elkövetkező évek 
folyamán azonban kitűnt, hogy szerencséje nem hagyta cserben, a terület való
ban kiváló minőségű vasat rejt mélyében, csak a megfelelő pénztőke hiányzott 
teljes kiaknázásához. 1856-ig, amikor is sikerült Szászkát az Osztrák Államvasút 
Társaságnak eladni, több ízbenis leutazott még a vasműbe, de az ott folyó munkák
ba már nem avatkozott be, csupán arra ügyelt, hogy befektetett pénze ne vesszen 
oda. Az eladáskor mintegy 50 000 forintot kap befektetései után. 

A szászkai vállalkozás tehát nem jár t gyors eredménnyel, ellenkezőleg a 
budai öntöde legrosszabb üzletmenete idején 27 000 F t tőkét kötött le. E — Ganz 
viszonyai között tekintélyesnek számító — pénztőke kiesése fékezte Ganz tevé
kenységét, sőt üzemének pusztulásával is fenyegetett. Csak a legnagyobb erő
feszítéssel volt képes helyzetét újból megjavítani és folytatni felemelkedését. 

41 Ganz 1851. okt. 21-i levele Jakab öccséhez. 
42 Ganz 1852. ápr. 25-i levele Jakab öccséhez. Ganz későbbi levelezésében van utalás 

arra, hogy 1856-ban kapta vissza befektetett pénzét, miután az Osztrák Államvasút Társa
ság megvette a szászkai vasművet. Az ügyleten valószínűleg sikerült megkétszereznie befek
tetett tőkéjét. 
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Az „Országos Gyár" privilégium megszerzése 

Az abszolutizmus időszakában számos kedvezőtlen tényező akadályozta az 
ország gazdasági életének fejlődését, mégis.— az első évek kilátástalansága után — 
lassú előrehaladás volt megfigyelhető. Az osztrák hatóságck nem ellenezték a 
mezőgazdasági iparágak (malomipar, szesz- és cukorgyártás) kifejlesztését, mert 
ez a folyamat a birodalmi gazdaságpolitika elveivel összeegyeztethető volt, 
ugyancsak lépéseket te t tek a közlekedési utak kiépítésére, az áruszállítás elő
mozdítása céljából. Az 1850-es évek első feléken vet t nagyobb lendületet újra a 
vasútépítés. Tovább nőtt a dunai hajczás jelentősége. Emelkedni kezdett a szén
termelés és a nyers vasgyártás. A helyzet újból kedvezően alakult Ganz számára, 
aki felismerve a szászkai próbálkczás kiúttalanságát, újból budai üzemére kon
centrálta tevékenységét s nagy erőfeszítéseket te t t jelentősebb megrendelések 
elnyeréséért. A pénzhiány sckszor keresztezi elképzeléseit, de így is sikerül 
bizonyos eredményeket felmutatnia. Ezekben az években több alkalommal is, 
nem tudja szombaton kifizetni munkásait s vasárnapra rendelik be őket a pén
zért, de lassan e nehézségeken is úrrá lesz. 

1852 nyarán Ganz az „Országos Gyár" cím és a vele kapcsolatos kedvez
mények elnyeréséért folyamodott. Ehhez igazolnia kellett, hogy vagyona a 
30 000 Ft-os összeget meghaladja. A vizsgálatot a városi hatóság emberei végez
ték el. Jelentésük szerint: „. . .kérelmező több év lefolyása alatt a Vízivárosban 
öt házat vásárolt meg. . . és azokból nagy költséggel és új épületek emelésével 
nagyszerű üzemet létesített." A felvett vagyonleltárból kitűnik, hogy a gyáron 
belül gépekkel jól felszerelt műhelyek vannak: lakatos-, kovács- és asztalosrész
legek, jelentős mennyiségben nyersanyag, famodellek, szerszámok és több pár 
ló, kocsikkal együtt. Összes vagyonát 65 000,— Ft-ra, a tiszta vagyont 35 000— Ft-
ra értékelték. Az osztrák kereskedelem- és iparügyi minisztérium végül is 
csak októberben adta meg a kiváltságot.43 

A Pest-Budai Kereskedelmi és Iparkamara is beszámolt ez évben Ganz 
üzeméről. „Ganz Ábrahám vasöntödéje 1845-ben állíttatott fel Budán. Egy nyolc 
lóerős gőzgépe van és általában napi 60 munkást foglalkoztat. Hetenként 150— 
200 mázsa nyersvasat dolgoz fel, melyet Andrássy gróf hámorából azután Cset-
nekről és Nagyszlabosból szerez be. Naponta felhasznál 30 mázsa szenet OraVicá
ból és hetenként 60 mázsa kckszot Csehországból. Kitűnő gépekkel van fel
szerelve, köztük vasgyaluval is, minden modellt maga készít és értékes munkákat, 
mint gépalkatrészeket, kerítéseket, préseket szállít."44 

Ganz tehát a folyamatos termelést ez időszakban is biztosítani tudta üzemé
ben. Ami a jövedelmezőséget illeti, az nem érte el az 1848. és 1849. évek színvo
nalát. Figyelembe véve a vagyonleltár és a szászkai befektetés adatait, megálla
pítható, hogy 1849-ben 15 000, 1850-ben 7000 és 1851-ben 8000 F t a nyereség 
összege. Ha az 1845 óta eltelt hét év nyereségadatait összeadjuk, úgy megkapjuk 
azt az összeget, amely 1852-ben Ganz vagyonaként szerepelt. 1852 —1853-ban 
tehát Ganz leszámolva a gyors meggazdagodás illúzióival, új lehetőségek után 
kezdett nézni üzemének megnagyobbítása és saját meggazdagodása céljából. ' 

43 F . L. Budai Corr. Mag. 2121/1852. 
44 A Pest-Budai Kereskedelmi és Iparkamara jelentése 1854—1856. évekről. Pest. 

1857. Gyáripar fejezet. 
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A Mregöntésú herékgyártás megkezdése 

Ganz nem akart kisvárosi öntőmesterként élni, ezért új utakat keresett. 
Annak tudatában volt, hogy gyárát és anyagi jövedelmét a meglevő kereslet, 
gyártmányok mellett már nem tudja tovább fejleszteni. Ezért minden erejét 
összpontosította azon új árucikk megtalálására, amelynek nagyméretű kereslete 
— az ország határain túl is meglevő szükséglete — biztosítja üzeme számára a 
nagybani sorozatgyártás lehetőségét, egyben lehetővé teszi számára a budai 
városi piac keretei közül a kiemelkedést az osztrák tartományok, sőt Közép-
Európa szintjére. Figyelmét a vasútépítésre és a mezőgazdaságra fordította, mert 
e két területen nyílott nagyobb lehetőség eredmények elérésére. A vasútépítés 
egész Európában ezekben az években vet t nagyobb lendületet, a hatalmas épít
kezéseken emberek ezrei dolgoztak. A vasúti kocsi- és mczdonygyárak is el voltak 
halmozva megrendeléssel. A mezőgazdasági ipar ugyancsak fejlődésének kezdetén 
állott, de erősen függött a természeti és konjunkturális behatásoktól, s ezen a 
területen egyébként már számos üzem működött kiváló eredménnyel. Ganz a 
lehetőségek felmérése után zseniálisan lát ta meg, hogy ha a vasúti közlekedés 
terén valamilyen új gyártmánnyal jelentkezik, amely biztonságosabbá és olcsóbbá 
teszi a közlekedést, akkor nemcsak a hazai, hanem az európai piacokra is számít
hat. A vasúti közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata során kereste, 
melyik az a vasuteknál szükséges öntödei termék, amely az akkori viszonyok 
között még nem teljesen tökéletes, s amelynek javítását, gyártását sikerrel 
kísérelheti meg. Figyelme, csakúgy mint egy évtizeddel korábban, a vasúti 
kocsi kerekek felé fordult. Európában ezekben az években a vasúti kocsik kerekei 
kovácsolt vasból — acélból — küllős megoldással készültek, de gyakori volt még 
a fakerekekre ráhúzott vasabroncsos kivitelű kerék is. A bonyolult eljárással 
készült kerekek ára igen magas volt, ugyanakkor tartósságuk, ellenállóképességük 
és rugalmasságuk sok kívánnivalót hagyott maga után. Ganz nyugat-európai 
tapasztalatai u tán úgy vélte, hogy e drága és nem bevált kereket, különösen fék
berendezéssel el nem látott tehervagonoknál, mozdonyok nem hajtott kerekeinél 
helyettesíteni lehetne kéregöntési eljárással készült öntöttvas kerekekkel. 

A kéregöntést 1812-ben az angol John Burn fedezte fel és egész Európában 
ismerték. Lényege abban állott, hogy az öntőformának azon részeit, ahol az önt
vény keményebbnek kívánt részei helyezkedtek el, vasból készítették. így az 
öntés alkalmából e részeken az öntvény sokkal hamarabb hűlt le mint a forma 
más, homokból képzett részein, s az öntvény felülete kemény kérget kapott . 
Ezt az eljárást Ganz is jól ismerte, a hengermalmi öntödében is alkalmazta, 
különösen malomhengerek készítésénél. A nyugat-európai országokban nem 
gondoltak arra, hogy ezt az eljárást lehetne alkalmazni vasúti kocsi kerekek 
készítésére, pedig Amerikában már az 1830-as években gyártottak ezzel az eljá
rással vasúti kerekeket. Magyarországon az első híradás öntöttvasból készült 
vasúti kerekekről a Hetilapban található, amikor is beszámolva az 1845. évi 
ipari kiállításról megemlítik, hogy Ganz a Középponti Vasút részére készített gőz-
kocsi kereket állított ki. Egy későbbi híradás szerint a Pest—Szolnok vonalon 
közlekedő, Németországban készített vasúti tehervagonék amerikai kerekekkel 
voltak felszerelve. A Ganz-féle első vasúti kerekek sorsáról egy 22 évvel későbbi 
tájékoztatásban olvashatunk ismét: a Fővárosi Lapok az 1867. évi párizsi 
kiállításról tudósítva említi, hogy Ganz egy már 20 éve szolgálatban álló kereket 
mutatot t be, amelyen a legkisebb repedés, törés sem volt látható.45 

45 A Hetilap tudósítása nyomán Kenéz Béla is közli „Ipari Öntudatunk ébresztői és 
munkáiéi" (Bp. 1943. 223. 1.) c. művében, hogy Ganz 1846-ban a Magyar Középponti Vasút 
részére öntöttvas kerekeket szállított. A párisi kiállításon bemutatott kerékről: Fővárosi 
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Az adatokból annyi kétségen kívül megállapítható, hogy nemcsak hazánkban, 
de Európában is Ganz volt az első, aki a kéregöntési eljárást vasúti kocsi kerekek 
készítésénél sikerrel alkalmazta, s kéregöntésű kerekei jó minőségüknél s áruknál 
fogva egész Európában ismertek, s a közép-európai piacon verhetetlenek lettek. 

Felvetődik a kérdés, miért nem tudot t Ganz egyedülálló találmányával már 
korábban a piacra lépnH A Ganz-kerekek elterjedését minden bizonnyal az 
segítette elő az 1850-es évek derekán, hogy ekkor kezdték nagymértékben kiépí
teni a vasútvonalakat, s hiába ismerte Ganz a kéregöntésű kerékgyártás t i tkát, a 
gazdasági élet fejlődésének stagnálása, a politikai helyezet alakulása nem adott 
módot számára, hogy kihasználja találmánya óriási lehetőségeit. Amikor Európa-
szerte fellendült a vasútépítés s a politikai viszonyok is némiképpen kedvezőbbé 
váltak, Ganz felismerte az új lehetőségeket és tudatosan törekedett a vasút
fejlesztésbe való intenzív bekapcsolódásra. Korábbi eredményeire és újabb kísér
leteire támaszkodva most már bátran hozzáfoghatott a vasúti kerekek területén 
jelentkező és növekedő igények minél tökéletesebb gyártmányokkal való kielégíté
sére. A csaknem egy évig tar tó (1852 —1853) kísérletezési időszak után, melynek 
folyamán jelentősen tökéletesítette és javította kerekeinek minőségét, gyakori uta
zásait figyelhetjük meg, melyeknek célja Bécs, ahol különböző vasúttársaságokat 
keresett fel. A tárgyalások során próbaidőre, térítés nélküli használatra aján
lotta fel kerekeit, vállalva az esetleges kárck teljes megtérítését. 

Kérése az volt, ha a kerekek beválnak, akkor az amerikai vagy francia 
gyártmányúak helyett az ő olcsóbb, több éves garanciával készített kerekeit 
használják. Még 1853-ban sikerült elérnie, hogy az Osztrák Államvasút Társaság, 
amely a legjelentékenyebb vállalat volt a Habsburg-birodalomban, 16 kereket 
átvegyen kipróbálás céljából. A próbák sikerültek, de egyelőre 1854-re csak újabb 
80 kereket vettek át. Eredménynek számított a Délivasút-társaságnál elhelyezett 
64 kerék is. Végül a kerekek kiváló minősége leküzdötte az ismeretség- és össze
köttetések hiányával okozott hátrányt: 1856-ra az államvasúttársaság 1258, a 
déli vasút 678 kereket rendelt, a Ganz által megszabott áron, ötéves garanciával. 
Egy harmadik vasút pedig 20 kereket vett át kipróbálásra.46 

A tökéletesített kéregöntésű vasúti kerekek gyártásával Ganz az európai 
ipart mintegy 15 évvel előzte meg. Készítményei minden tekintetben egyen
értékűeknek bizonyultak a jóval drágább amerikai kerekeknél és még az 1860-as 
évek végén is felülmúlták a nyugat-európai gyártmányokat. Találmányával 
nemcsak meggazdagodását biztosította, hanem jelentékeny lépéssel járult hozzá a 
biztonságos, korszerű vasúti közlekedés megteremtéséhez, az emberi társadalom 
továbbfejlődésének elősegítéséhez. Gyára nevét ismertté tette egész Európában s 
egyúttal fontos szerepet játszott a magyar ipar jó hírnevének megteremtésében. 

Ganz felismerve találmányának nagy jelentőségét, igyekezett szabadalom
jogi védelmet is szerezni találmányának. Első szabadalomkérelmét még vissza
utasították, de 1855-ben sikerült — 1854 augusztusáig visszamenőleges hatályú — 
kizárólagos szabadalmat szereznie, öt évi időtartamra. Az osztrák szabadalmi
törvény értelmében, a birodalom területén a szabadalmazott állíthatott elő kizá
rólagosan az általa feltalált módszerrel gyártmányokat. Ily módon a belföldi 

Lapok. 1867. jún. 1. Világtárlati levelek VI. Paris 1867. május 26. A kéregöntésű kerék
gyártást ismertető leírások: Kail: Das Wesen und die Vorteile des Hartguss Eisenbahnrades 
in kurzen Umrissen. Bp. 1934. 5. 1. — Kéregöntésű kerekek. Ganz és Társa kiadása. Bp. 
1897. 4. 1. — H. Giessler: Die Entwicklung der Schalengussräder Fabrikation. Sonder 
Abdruck aus der Baumaterialkunde. Nr. 21. 22. und 23. 1901. Stuttgart 9. 1. — Ganz érde
meit a kéregöntésű kerékgyártás Európában törtónt meghonosításában Conrad Matschoss 
is elismeri (Männer der Technik. Berlin. 1925. 85. 1.) 

46 Verzeichniss der im Ganz sehen Etablissements im Ofen bestellten Schalenguss-Räder 
und Schalenguss Kreuzungen. Ofen. 1868. 12. 1. 
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versennyel szemben bizonyos védettségben részesült, s a külföldi hasonló gyárt
mányok behozatala ellen pedig az osztrák védő vámrendszer nyújtott biztosítékot. 
A szabadalom megszerzésével Ganz olyan kiváltsághoz jutott , amely lehetővé 
tet te üzemének az általánostól eltérő jellegű fejlődését : a gyártási monopóliumot 
jelentő kizárólagos szabadalom (privilégium) birtokában, az osztrák piacokra 
támaszkodva, sikerrel törte szét az öntödéjének fejlődése útjában álló korláto
zásokat. 

Bécsi tárgyalásai során az a felismerés erősödött meg benne, hogy célszerű 
volna találmányát nemzetközi kiállításon bemutatni. Nyugat-Európában éppen 
nagy elő készületek voltak az 1855. nyári párizsi világkiállításra. Ganz elhatá
rozta, hogy a kiállításon kéregöntésű kerekeivel együtt személyesen vesz részt. 
A politikai rendőrség azonban nem felejtette el Ganz forradalmi múltját és útlevél
kérelmét elutasították. Ekkor Ganz a bécsi svájci követséghez fordult, és mint 
svájci állampolgár kapot t útlevelet. 

Az 1855. évi párizsi világkiállításon egy, 11 évvel korábban készített vas-
öntésű kereket mutatot t be, amely a hosszú évek folyamán állandóan használatban 
volt, és kopás mégsem látszott felületén. A szakemberek körében az egyszerű 
kerék, rajta az öntés évszámával, általános feltűnést keltett. A kiállítás bíráló 
bizottsága a teljesen ismeretlen, külföldi kiállítót szép eredményéért első osztályú 
bronz éremdíjjal tüntet te ki.47 A kitüntetés híre vasútikörökben hamar elterjedt 
és az a tény, hogy egy iparilag alig fejlett ország ismeretlen, soha nem látott 
gyárosa, egyetlen bemutatott gyártmányáért ilyen magas kitüntetésben részesült, 
egyszeriben felhívta a figyelmet Ganz munkásságára, vasúti kerekeire. 

A siker nyomán nagyobb megrendelések ügyében kezdett tárgyalásokat, 
melyekre már igen nagy szükség lett volna, mert Ganz tőkéje teljesen elfogyott, 
pénzügyi hitele kimerült. A budai üzem pénztárába, mint az előző években is, 
csak lassan érkeztek be a gyártmányok ellentételei, több ízben bírósághoz kellett 
fordulnia jogos járandóságai behajtásáért.48 Szászkát nem sikerült még eladnia. 

A nyomasztó pénztelenséggel együtt járt az öntöde krónikus megrendelés
hiánya. Ganz kipróbált, jó szakképzettségű munkásainak foglalkoztatása, meg
tartása céljából, nyugati országokból is elvállalt megrendeléseket, pl. harang
öntést, amelyeken bevétel szinte semmi sem volt. Foglalkozott ezekben az évek
ben tizedes mérlegek gyártásával,49 sőt egyes vidéki városokkal kötött szerződése
ket, melyek alapján évi részletek fizetése mellett vállalta a tűzoltóság korszerű 
felszerelését és az eszközök későbbi, rendszeres karbantartását. Kisebb városi 
megrendeléseket — mint lámpatartó karokra, iskolai kerítésekre — ezekben az 
években is kapott, de ezek a megrendelések az öntöde kapacitásának csak igen 
kis hányadát kötötték le. Továbbra is rendszeresen előfordult, hogy szombaton
ként nem tudot t fizetni és vasárnap reggelre rendelték be az embereket, hogy az 
általa Bécsből hozott pénzből fizessék ki a béreket.50 Az 1855-ös év vége és az 
1856-os év eleje ilyen gondok és bajok között múlt el. 1856 tavaszán ismét Bécs
ben van, de új megrendelést nem sikerült szerezni: ,,. . . kerekekre szóló meg
rendelést még nem kaptam. Mindenütt dicsérik a kerekek jóságát, de bizonyos 
ideig való tapasztalatokra van szükségük — mondják — egy vagy két évre. Ha 
addig kitartok, akkor az üzlet nagyszerűen fog menni, addig szenvedhetek" — 
írta feleségének.51 

A reménytelennek tűnő helyzet azonban hirtelen megváltozott. A Tisza 
Vasút Társaság vonalai 1856 elejére elkészültek s áprilisban a vasút igazgatósága 

47 O. L. Pestbudai Főispáni iratok 2648/1857. 
48 F . L. Budai Törvényszék. C. 8/1854. 
49 F . L. Budai Tanácsi iratok 4185/1854. 
50 Ganz 1854. jan. 9-én feleségéhez Bécsből írt levele. 
51 Ganz 1856. febr. 21-i levele feleségéhez. 
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levélben szólította fel Ganzot kerékszállításra. Ganz tudta, hogy az első szállítás
nál különösen kell ügyelni a jó minőségre. Ezért adott utasítást a hibátlan kerék
gyártásra és egyben elrendelte a tartalékra történő keréköntés megkezdését.52 

A müncheni Kramer—Klett-vagongyárral megállapodást kötött a Tisza-vasút 
részére szállítandó tehervagonok kerekeinek felszerelésére. Eddig ugyanis a kész 
kerekeket vitték a müncheni gyárba, ahol a kerekeknek a kocsitengelyekre tör
ténő felpréselését végezték, majd a vagonokat hajón Magyarországra szállí
tot ták. A megállapodás alapján a kerékpréselés a budai gyárban történt ós a 
vasúti műhelyekben szerelték fel a kerékpárokat a vagonokra.53 

1857 tavaszán újból nagymértékű megrendelések érkeztek az üzemhez, a 
Tisza Vasút Társaság az összes fék nélküli teherkocsi kerekeket a budai Ganz-öntö
déből szerezte be. „ így a 123 360 Ft-ot kitevő rendelés összege az országban 
marad."54 Később még több mint 1000 kereket rendelt a Tisza-vasút. Egy tudósí
tás a következőképpen számolt be a nagy sikerről: „Közöltem, hogy a Tisza
vasút minden fék nélküli kocsija kéregöntésű kerekekkel van felszerelve. Ezen 
kerekek használatát és alkalmazását Amerikától vettük á t ; ezek öntésében 3 
évvel ezelőtt lényeges tökéletesítés történt. Ausztriában a budai Ganz Ábrahám 
úr ezek gyártása körül nagy érdemeket szerzett. Remélhető, hogy a magyar 
vasutak is Ganz úr kerekeit fogják nagymértékben alkalmazni. Egy-egy darab 
6 mázsa súlyú és mivel Bécsben a mázsa ára 12 Ft , a kerekek darabjának ára 
Bécsben 72 Ft-ot tesz ki."55 További megrendelések is érkeztek, így 1857-ben, a 
fordulatot jelentő évben, 4725 kereket szállítottak ki a budai gyárból — nagy 
nehézségek közepette, mert a nagy forgalom következtében a Kórház utca köve
zete teljesen tönkrement s a budai tanács csak Ganz többszöri kérésére volt haj -
landó a kövezetet rendbe hozni.56 Ugyancsak nagy nehézségeket okozott az üzem
ben levő helyhiány az elkészült kerekek elhelyezésénél. Végül is a tanács — Ganz 
kérésére — a Bomba (ma Batthyány) téren, közvetlenül a vízparton jelölt ki 
lerakó helyet a Dunán nyugatra hajóval szálKtásra kerülő kerekek elhelyezésére.57 

1857-ben kapta meg Ganz a szegedi Tisza-híd vasöntvény darabjaira a meg
rendelést s ez a munka is nagy erőfeszítést kívánt meg az öntödétől, mert a szál
lításra kerülő szerkezeti elemek némelyikének súlya a 30 tonnát is meghaladta. 
A korabeli sajtó a következőképpen írt e nagyszabású munkáról: „A Magyar
országon az utolsó években épített hidak közül az említésre legméltóbbak a 
Csoltó község melletti Sajó-híd, azután a Bánréve melletti és végül a 200 ölnyi 
hosszú Tisza-híd, mely Tofane mérnök tervei szerint készült. A tervbevett vagy 
épülőben levő hidaknál a lánc- vagy kőhidak szerkesztését teljesen mellőzték. . . 
a vashidakat annál inkább lehet Magyarországon alkalmazni, mert a budai 
Ganz úr vasöntödéje már évek óta hatalmas méretekben van berendezve vas
ivetek, hengerek, kerítések gyártására stb. Ezáltal szükségtelenné vált ezen tár
gyaknak Angliából való drága és időrabló behozatala is. — A tervbe vett szegedi 
híd építéséhez olyan hengerek készültek az említett öntödében, amelyeknek 
egy-egy gyűrűje 300 mázsát nyom."58 

Szabadalomjogilag is további eredményeket ért el. 1857-ben a kitűnő gyakor
lati eredményekre támaszkodva, kizárólag kéregöntésű vasúti kerekekre kórt 
szabadalmat és elérte, hogy 1857 júniusában újabb kiváltságos szabadalom
levelet adtak számára, melynek értelmében az osztrák birodalom területén 

62 Ganz 1856. ápr. 12-i levele feleségéhez. 
53 Ganz 1856. ápr. 30-i feleségéhez írt levele. 
54 Pester Lloyd 1857. ápr. 1. 
55 Pester Lloyd 1857. febr. 13. 
56 F . L. Budai tanácsi iratok 824/1855. 
57 F. L. Budai tanácsi iratok 3741/1857. 
58 Pester Lloyd 1859. jan. 19. 
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egyedül neki állt jogában kéregöntésű vasúti kerekeket előállítani. Ganz e sza
badalomkérelmének mellékleteként leírta a kéregöntésű vasúti kerékgyártás 
általa feltalált új módját, a nagy értékű titkot. Az egyszerű kéregöntésű eljárás
sal készült vasúti kerekek nem mutatkoztak tartósnak, így legfeljebb malom
hengerek voltak készíthetők, melyek a lágy gabonát zúzták össze. A vasúti 
használat során az egyszerű kéregöntésű felület hamar elkopott, szükséges volt 
még valamilyen különleges eljárás, amely a vékony (2 — 3 cm) kemény kérget 
még inkább keménnyé tet te. Ennek, az eljárásnak a t i tkát fedezte fel Ganz. 
Találmányáról így í r t : ,,Hogy tökéletes keményöntvényt, úgynevezett kéreg
öntvényt kapjunk, főeszközül antimonium agyagot használunk. Ezt finomra 
őröljük és festéket, vagy masszát csinálunk belőle, az öntvónyforma borítófalát 
bekenjük, megszárítjuk és a formát összerakjuk. Majd 100 fokra felhevítjük és a 
folyékony vasat a formába öntjük. A megmerevedéskor azon a helyen, ahol az 
öntvényforma falát az említett anyaggal bekenjük, üvegkeménységü kéreg 
képződik, mely — annak megfelelően, hogy a borítófalat vékonyabban vagy 
vastagabban kentük be — 2, 3 vagy 4 milliméter vastagságú lesz. Ezért az anti
monium agyagot találtam a legalkalmasabb eszköznek a tökéletesen jó kéreg-
öntvény előállítására úgy, hogy ha bárki más csak a legcsekélyebb antimoniumot 
alkalmazza, akkor az az én titkom, még ha az eljárás más módszer szerint törté
nik is." 

Arra vonatkozóan, hogy Ganz mikor fedezte fel a kéregöntésű vasúti, 
kerékgyártás általa kidolgozott új módszerét, adatok alig állnak rendelkezésre. 
Elképzelhető, hogy Ganz már az 1840-es években ismerte a vasúti kocsikerekek 
kéregöntési módszerrel történő előállításának technológiáját, de az antimoniumos 
megoldásra, ami kerekeit az egyéb európai, főleg francia vetélytársak gyárt
mányai fölé emelte, csak az 1850-es évek elején talált rá. 

Az év végén Ganz megelégedetten számolt be svájci rokonainak: „Az ó-évnek 
vége van, Istennek hála, ez volt a legszerencsésebb üzleti esztendőm, amelyet 
csak megéltem, sebeim újra begyógyultak."59 Végre tehát elérte azt, amit új 
hazájától remélt és az ötvenes évek közepének keserves huzavonáin túljutva, 
tüneményes gyorsaságú felemelkedésének kezdőpontjához érkezett el. 1857-től 
kezdve Ganz gyorsan emelkedett ki a helyi üzletviszonyokból és megkezdte egész 
Közép-Európára kiterjedő tevékenységét. Néhány év alatt meghódította a 
közép-európai országok piacait. Az új kéregöntésű kerék hírnevet és sikert rejtett 
magában, de nem mindennapi képesség kellett a találmány értékesítéséhez, a 
hatalmas megrendelések lebonyolításához is. Üzemének megnyitása, 1845 óta 
nagy erőfeszítéseket te t t a kis öntöde folyamatos működésének biztosítására, de 
ezek csekélynek tűntek fel az ötvenes évek második felének munkája mellett. 
Anélkül, hogy elhanyagolta volna az üzem vezetését, a külföldi üzletszerzés fela
datát is vállalta. Végezte a növekvő ügyvitelt, a kalkuláció, a tőkeellátás, az 
anyagbeszerzés és kereskedelmi ügynökösködéssel kapcsolatos teendőket, még
hozzá nagy sikerrel. A döntő tényezőt gyárának fejlődése tekintetében az jelen
tette, hogy a szabadalom által biztosított monopólium alapján, a monarchia 
piacára támaszkodva, forgalmát nemzetközi méretűvé tudta emelni, rá tudot t 
térni a korabeli viszonyok közepette hazánkban szinte egyedülálló, újszerű soro
zatgyártásra, mint a bővített újratermelés legfontosabb forrására. Mindennek 
alapját egyéni kezdeményező és alkotó készsége képezte.60 

Az 1856—1859. években minden évre egy nagy külföldi piacszerző és nyers
anyagbiztosító út esett. Az üzleti utak legfontosabb célja a különféle vasúttársasá-

59 Ganz 1858. jan. 9-i édesanyjához és testvéreihez írt levele. 
?° Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magvarországon 1867 —1900. Budapest 1954, 

193-197. 1. 
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gokkal kerékszállítási szerződések megkötése. Az eredmények a kedvező fejlődés 
számadataiban tükröződnek: 1856-ban 3 megrendelő 1956 kereket rendelt, míg 
1860-ban 14 vasúttársaság 7125-öt vett á t a budai gyártól. 

Uj üzem építése 

Ganz öntödéjének technikai — területi fejlődése 1852-ig lényegében nem 
hozott változást. Az 1852. évben felvett vagyoni leltár szerint öt telken terült el 
a gyártelep, öntödével, lakatos-, kovács- és asztalosműhelyekkel. Az üzemhez 
tartoztak még lovak és kocsik, melyekkel a szállításokat végezték. A szükséglet 
szerint 40—60 munkás dolgozott. Havonta 600—800 q öntvényt termeltek 900 q 
szén és 250 q koksz valamint jelentős mennyiségű homok felhasználásával. Erről 
az alapról indult el a fejlődés a kerékgyártás megkezdésekor. 

Az üzem hű leírását adja a Kereskedelmi és Iparkamara jelentése: „120 
munkást foglalkoztat, van egy 10 lóerős gőzgépe, 1 fúrógépe gőz- ós kézihajtásra, 
1 gyalugépe, 1 horony vágógépe, 1 kerékprése; van továbbá 4 kovácstűzhelye, 
2 kupolókemencéje, 2 tégelykemencóje, 4 daruja, 2 fújtatója, 15 satupadja, 2 
ventillátora, 1 szalagfűrésze gőzerőhajtással. Évente kb. 30 000 mázsa öntött 
vasat dolgoz fel különböző gépalkatrészekhez, vasutakhoz és gazdasági gépekhez, 
összesen kb. 300 000 forint értékben. E gyárnak specialitása a vasúti kéregöntésű 
kerekek, évente 3000 darab is készült belőlük. A műhely terjedelméhez viszo
nyítva ennek három-négyszeresét is el lehetne érni. Az évről évre nagyobbodó 
használat arra indította a gyárat, hogy a belföld részére kocsitengelyeket is 
gyártson. Említésre méltó még, hogy a szegedi híd négy utolsó gyűrűje szintén ezen 
öntödéből került ki és nagyon jól sikerült, ami igazolja azt a véleményt, hogy a 
többi hasonló, 20 000 mázsányi öntvényt is a belföldön lehetett volna előállítani s 
nem kellett volna azokat Angliából és Franciaországból megrendelni."61 

1858. évben megkezdődött a gyár kiépítése, amely 1862-ben fejeződött be. 
Ganz a budai öntöde kibővítése előtt a Pesti Tanácsnál kérelmet nyújtott be a 
Kerepesi úton vásárolt telken létesítendő vasöntödére. A tanács azonban félve a 
már meglevő pesti öntödékre veszélyes új konkurrenciától egyre halogatta az 
engedély kiadását, végül pedig a kérelmezőt elutasította.62 

Ganz ekkor megkezdte a budai telep átépítését. 1858 novemberében új 
öntödét épített, 1859 novemberében megvett egy újabb házat. Áprilisban kocsi
színt, lóistállót és kocsiszobát építtetett, júniusban gépműhely alapozási munkáit 
kezdték meg, szeptemberben a már létező gépház mellé új kazánház került, októ
ber hónapban a 253. számú házat vásárolta meg, 1860 márciusban a Királyhegy 
u. 319. számú telken a meglevő vasöntöde bővítését kezdték el, március vé
gén szerelőműhely készült, májusban a két évvel korábban épült udvari is
tállót lebontották, helyette asztalosműhelyt és modelltermet építettek. Ugyan
csak ebben a hónapban kisebb átalakítást végeztek a műhelyeken is. Az épít
kezés során készült el az új nagyöntöde, amely a kortársak szerint a legna
gyobb külföldi öntödékkel egyenrangú, négy kemence, négy daru és két ventil
látor a felszerelése, valamint a gépekkel bőven felszerelt gépműhely és kazánház. 
Ezekben az években alakult ki az a jellegzetes gyárkép a mai Ganz utcában, 
amely évtizedeken át látható a gyár propagandakiadványain és az 1965-ben 
bekövetkezett lebontásig megfigyelhető volt.63 

61 Jahresbericht der Pest-Ofner Handels und Gewerbekammer für 1857 — 59. Pest. 
1859 121 122 1 

62 F . L. Pesti tanácsi iratok VI. 323/1858. 
63 Az építkezésre vonatkozó engedélyek és tervrajzok. P. L. Budai tanácsi iratok. 

Az új gyárról elsőnek közölt képes beszámolót a Vasárnapi Újság 1862. óvf. 604 1. 
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Ganz azonban egyre ritkábban tartózkodott Budán, hatalmas méretű 
üzleti tevékenysége mindinkább elvonta üzemének vezetésétől, az új elgondolások 
gyakorlati keresztülvitelére vonatkozó kísérletektől. Ekkor mérnökök után 
kezdett kutatni. 1859-ben három német mérnököt is szerződtetett üzemébe, 
akik közül Krempe Róbert a gyárbővítés után elhagyta, de a másik kettő, 
Eichleiter Antal és Mechwart András hatalmasat lendítettek munkáján. 

A gyár termelési és jövedelmezőségi adatait vizsgálva érdekes képet nyerünk. 
A fennmaradt források erre vonatkozóan csak 1857-től nyújtanak kellő mérték
ben felvilágosítást, de kisebb számításokkal a hiányzó adatok pótolhatók. 

Oanz gyárának főbb adatai: 
1851—1860 években 

Év munkások száma termelés q-ban ebből keréksúly 
1851 50 kb. 10 000 . — 
1852 40 10 000 " — 
1853 60 10 000 96 
1854 60 10 000 996 
1855 60 12 000 11 700 
1856 80 20 000 17 832 
1857 106 34 277 27 356 
1858 114 43 920 16 994 
1859 159 49 955 37 586 
1860 201 65 691 38 610 64 

A főbb adatok a termelés egyenletes alacsony színvonalát tükrözik egészen 
1856-ig, amikor a munkások létszáma és az öntvénytermelés csaknem kétszeresére 
nőtt az előző évinek. A későbbi években folytatódott ez a tendencia. Feltűnő a 
termelés mennyiségi adatsorán belül a kerékgyártás részesedésének gyors ütemű 
növekedése. Az 1858. évben újból az ötvénytermelés részesedése nagyobb, mert 
ekkor készültek el a gyárban a szegedi Tisza-híd négy utolsó gyűrűjének öntésével, 
melyek egyenkint 300 mázsát nyomtak. A kiadások és bevételek, valamint a 
nyers nyereség a következőképpen alakult : 

Év kiadás bevétel nyereség 
1852 74 000 90 000 16 000 
1853 77 000 90 000 13 000 •:'•'.-;.. 
1854 83 000 100 000 17 000 
1855 90 000 117 000 27 000 
1856 133 000 178 000 45 000 
1857 256 000 365 000 109 000 
1858 326 000 432000 106 000 
1859 376 000 485 000 109 000 
1860 502 000 fi65 000 163 000 65 

Az adatsor alakulása a gyár történetét tükrözi a számokon keresztül. Az első 
jellegzetesség, ami azonnal feltűnik, a kiadások és bevételek összegének egymáshoz 
való viszonyában van. 1855-ig az előző évi bevételek mindig nagyobbak a kiadá
soknál, de 1856-ban változik a kép: a kiadások összege nagyobb. 1858-ban újból 
helyreáll a régi viszony, majd 1860-ban újból meghaladják a bevételeket a követ-

M Kereskedelmi Kamarai jelentések alapján. 
65 Szerző számításai. 
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1. Ganz hirdetése a Pester Lloyd 1859. évi Naptárában. Inserat der Firma Ganz ein Kalender 
für das Jahr 1859. der Zeitung Pester Lloyd 

kező év kiadásai. Ez a feltűnő jellegzetesség abból eredt, hogy Ganz e fontos évek
ben nyereségét nem vonta ki a termelésből, hanem állandóan újra befektette 
és igyekezett más forrásokból is pénzbefektetésre. 1856-ban sokat jelentett a szász
kai bányaeladásból befolyt pénz, más években pedig tőkéjének forgási sebességét 
növelve tudott ilyen pénzpolitikát folytatni. A Ganz-féle sajátságos tőkegyűjtés
nek egyik módja volt ez a veszélytelennek egyáltalában nem mondható eljárás. 
A bukáshoz elegendő lett volna egy nagyobb fizetés eltolódása, egy nagyobb 
megrendelés visszavonása. Elképzelhető, milyen gondokkal és aggodalmakkal 
kellett megküzdenie, de más út nem volt.66 

Az 1852—1860. években a bevételek és kiadások összege átlagosan hétszere
sére növekedik, a nyereség azonban tízszeresére. A gyár nagyméretű fejlődését 
az Összegek növekedése mutatja, de ezen belül a nyereség gyorsabb emelkedése 
az ügyes piackihasználáson kívül a gyártmányok fejlődósét, a folyamatos termelés 
jegyeit tükrözi. A kezdeti egyszerű vasöntvények mindinkább kisebb részét 
adják az öntöde termelésének a bonyolultabb több megmunkálást, technikai 
ügyességet megkívánó gyártmányokkal szemben. Az 1858-—1859. években a ter
melésbe közvetlenül befektetett összeg kisebb, mint az előző évi bevétel. Ez érthe
tő is, ekkor vásárolta Ganz a telkeket és építtette az új öntödét, a műhelyeket, 

66 Az előző számítások és következtetések helyességét alátámasztják Ganz levelei is 
ebből a korszakból, amikor állandó pénzzavarral kénytelen küzdeni. 1860. jan. 4-én Budáról 
Jakab öccséhez írt levelében Ganz a következőkben jellemzi saját helyzetét: 

„. . . az üzlet meglehetősen jól megy, egyedül a pénzzel van baj, hiszen ismered a hely
zetet. Egész tőkém az üzletbe van fektetve, kedvem volna egyrészt kivonni és biztos helyre 
eltenni, de úgy látom, hogy legjobb, ha nyers vasba és rudakba fektetem." 
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2. Gőzgép Ganz vízivárosi üzeméből 1863. Dampfmaschine aus der Wassertädter Werkstatt 
der Firma Ganz, 1803 

valamint ekkor szerezte be az üzem új gépi felszerelését. Az így kivont összeg 
majdnem 100 000 forint: ennyibe került — a házilag végzett munkákat nem 
számítva —- az üzembővítés. 

Ganz társadalmi helyzete nem tükrözte anyagi életének megváltozását. 
A termelésbe állandóan visszajuttatott nyereség, a jelentős pénzkészlet hiánya 
nem engedte meg a külső életmód lényeges megjavulását. Budai gyártelepén 
egyszerű háromszobás lakásban élt feleségével együtt. I t t fogadta a külföldi 
üzletfeleket. A háztartásban mindenkinek dolgozni kellett, felesége maga végezte 
pl. a fehérnemű mosását a gyárudvarra nyíló lakás előtt.67 

A sajtó most már rendszeresen foglalkozott az üzem eseményeivel, az idézett 
tudósításokon kívül igen sok rövid hír jelent meg ezekben az években Ganz 
eredményeiről. Hirdetményei megjelentek a jelentősebb napilapokban, évköny
vekben és naptárakban, sőt rajzos hirdetés is a Pester Lloyd évkönyvekben.68 

Az 1860-as évek eredményei 

Az 1850-es évek második felében a kéregöntésü kerék előtt egész Európa 
szabad piacterület volt. Ganz üzleti ügyességén, tárgyalóképességén múlott, 
hogy gyárának további fellendülést jelentő kerékszállítási szerződéseket kössön. 
A gyártás műszaki problémáit, a nyersanyagbeszerzés nehézségeit sikerült ugyan 
leküzdenie, mégis gyárától távol, megfelelő képességű vezető hiányában nem 
lehetett az évi több ezer darabos kerékgyártást zavartalanul végezni. A Tisza-

67 Füzessy i. m. 20 1. 
68 Pester Lloyd Kalender für das Jahr 1859. Pest 1859. XLIII . 1. A hasonló szövegű 

hirdetés a későbbi kötetekben is közzétételre került. 

237 



MiSÄiÄ\d l
t
SfP°'gá r i ^ n l T ? ( 1 8 6 3 ) - A k é P b a l i r k á b a n Ganz Duna-parti, Ybl 

Miklós által tervezett haza, amely 1945-ben pusztult el. Ein Teil aus der Ehrenbürger Urkunde 
von Abraham Ganz 1863. In der linken Ecke des Bildes: das durch Miklós Ybl geplante 

am Donau-Ufer hegende Ganz'sche Haus, das im Jahre 1945 zerstört wurde 
vasút részére a nürnbergi Kramer-Klett vagongyár számos teherkocsit készített, 
a kocsik átadása Szolnokon történt, a nürnbergi vagongyár egyik fiatal mérnöke, 
Eichleiter Antal irányításával. Ganz felismerte Eichleiter tehetségét, s ajánlatot 
te t t neki hogy lepjen be gyárába. A másik mérnök, akit Ganz ugyancsak 1859-ben 
szerzett, Mechwart András volt, az ő szerepe a gyár további fejlődésében kiemel
kedő fontosságú. Mechwart nagy buzgósággal feküdt neki a munkának és nem
sokára Eichleitertol átvette a kivitelező munkák irányításának nagy részét 
ügyes kezének nyomát viselték a gépeken végrehajtott tökéletesítések, a gyár-
berendezes műszaki színvonala és az új gépek tervei. A kéregöntésű kerék és 
keresztezés gyártáson kívül Mechwart javaslatára gőzgépeket is készítettek, úgy 
hogy a 60-as evek elején a Ganz-gyár már nem csak mint öntöde volt híres, hanem 
mint gépgyár is.69 

Ganz a kéregöntésű kerekek mellett jó eredményeket ért el a kéregöntésű 
keresztezések elhelyezésében is. Ennek szabadalmát 1859-ben vásárolta meg 
-Paget frigyes bécsi gyárostól, kikísérletezte ezek kéregöntósét és erre szabadal
mat is kapott . Kéregöntésű keresztezések gyártása ugyanazon elvek alapján és 
eljárassál történt, mint a kerekeké. A kéregöntésű keresztezések nagy előnye 
volt az, hogy az addig sínekből összeállított, összecsavart keresztezések gyakori 
meghibásodását, törését, mint egy darabból álló szilárd öntvény, kiküszöbölte 
es kemény felülete következtében kopása rendkívül kisméretű volt A kéreg
öntésű keresztezések mellett főleg városi közúti vasutak részére kéregöntésű 
kitérőket is gyártottak, melyeknél maga a váltó is egy-egy kéregöntésű (jobb-

69 Mechwart Album i. m. 10 — 13. 1. 
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bal) öntvényből állott, melybe kovácsolt acél nyelv volt beleillesztve. A kéreg-
öntésű keresztezésekből, csakúgy, mint a kerékfajtákból több száz féle minta állt 
rendelkezésre, úgyhogy a megrendelők kedvükre válogathattak a minden igényt 
kielégítő kollekcióból.70 

Az 1860-as évek elején Ganz főleg Észak-Európát, az ottani vasúttársaságokat 
kereste fel. 1862-ben a londoni világkiállítás alkalmával Nyugat-Európában jár t 
s érkezett Bécsen át haza, kitüntetéssel és megrendelésekkel, 1863-ban ismét 
Észak-Európában jár t ,az évvégén Olaszországban fordult meg. 1864/65. években 
munkaszerző útjai ri tkábbak; inkább csak Bécsbe utazott , ahol rendszeresen 
találkozott bécsi, frankfurti és kijevi üzleti megbízottaival. Kezdetben maga 
utazott ós egyedül tárgyalt mindenkivel, helyzetének megváltozása után már kép
viselőket szerződtetett és személyesen csak jelentősebb vasúttársaságok meg
bízottaival tárgyalt. Az üzleti utak eredményességét a kerékszállítási statisztika 
igazolja: 1860-ban 5055 nagy kereket, 2070 kis kereket, összesen 7125 darabot 
készítettek, 1867-ben pedig 20 416 nagy és 2562 kicsi, összesen 22 978 kerék 
került ki az üzemből.71 

Az 1863. és 1864. években az állandóan felfelé ívelő adatsor megtorpan, de 
1865-ben már ismét egyenesvonalú a fejlődés. 1865-ben a vasútépítések folyta
tódtak, Ganz azonban, különösen az erősödő porosz—osztrák viszály miatt , 
távolabbi piacokat is felkeresett. Olasz- és Oroszországba szállított kerekeket 
próbaidőre, amelyek beváltak és Oroszországból jelentős megrendeléseket kapott . 
Sok hazai vasúttársaságnál csak úgy tudot t megrendelést elérni, ha részvényeket 
vásárolt. A gyár főbb adatai is a kedvező fejlődést mutatják. 1861-ben 243 mun
kás 82 692 q öntvényt készített, ebből 53 578 q a keréksúly; 1867-ben pedig 
371 munkás 147 370 q öntvényt, ebből 132 744 q súlyú kereket készített.72 

A kiadás-bevétel és nyers nyeremény adatai a következők: 

Év Kiadás Bevétel Nyeremény 
1861 656 732 827 650 170 918 
1862 737 409 821 910 84 501 
1863 610 714 816 014 205 300 
1864 706 442 941 812 235 370 
1865 890 817 1 217 492 326 675 
1866 843 715 1 160 588 316 873 
1867 1 134 167 1611568 477 40173 

Az üzem hét év alatt majdnem 2 millió osztrák értékű forint nyereséget 
biztosított. Ennek az összegnek egyrészét azonban Ganz a gyárba fektette be, 
telekvásárlások és építkezések formájában. Ganz a 60-as években is folytatta a 
korábbi pénzpolitikáját; a nyereségnek a termelés bővítésére és folyamatos
ságára történő felhasználást. Igaz, most már sokkal magasabb színvonalon és 
biztonságosabb keretek között, de a veszélyektől soha nem mentesen. Tőzsdei 
spekulációkba nem bocsátkozott, bár a legkitűnőbb részvényekből és értékpapí
rokból bizonyos mennyiséget vásárolt, sőt egyes részvénytársaságok alapítóinak 
sorába is lépett, ha komoly társakra ós biztos nyereségre számíthatott,74 

70 Szerződés Paget Frigyes és Ede bécsi gyárosokkal és szabadalmi ügyvivőkkel 1865. 
szept. 18-án No. 17. (Fotókópia) ós Machovich István: A 100 éves gyáralapítási évforduló. 
Kézirat. Bp. 1944. 2 - 3 1. 

71 Kerékszállítási adatok alapján. 
72 A Kereskedelmi Kamara jelentései alapján. 
73 Szerző számításai. 
74 Ganz 1861-ben más pesti tőkésekkel együtt részt vett a Szt. István kőszénbánya 

Társulat alapításában {Liderer i. m. 98. 1.). Hamar felistmrte azonban annak spekulációs, 
vasúti „gründolási" panamajellegót. Erről írt Jakab öccséhez 1864. február 24-i levelében: 
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4. Kéregöntésű vasúti kerék i967-ből Ein mit Schalen 
guss verfertigtes Eisenbahnrad aus 1867 

A magyar gazdasági élet 
sajátosságának megfelelően, 
amely többek között pénz
hiányban is jelentkezett, 
nagyobb belföldi szállítás
ban csak úgy tudott részt 
venni, ha a mérnök vagy 
vállalkozó szakembernek — 
akinek összeköttetése volt, 
de pénze nem — hitelbe adta 
át a megrendelt árukat. A 
gyárban készült vasszerke
zetek, vízvezeték csövek, ma
lomgépek és egyéb beren
dezések árát csak hónapok
kal a szállítás után, a meg
rendelt építkezés teljes be
fejezésekor lehetett meg
kapni, de ha közben a vál
lalkozó tönkrement, a be
fektetett pénz is odaveszett. 
Ezért Ganz a lehetőség sze
rint elkerülte az ilyen üzle
teket. Több alkalommal 
azonban, így a Lipót-mezei 
ideg- és elmegyógyintézet 
építkezésénél is jelentős 
összegeket veszített.75 

A budai gyártelep fej
lődésével párhuzamos volt 
Ganz társadalmi felemelke
dése is. 1858-ban az osztrák 
birodalom belső vámrend
szerének megváltoztatásával 
kapcsolatos bécsi megbeszé
léseken a monarchia legje
lentősebb gyárosai és szak

emberei között őis részt vett. 1861-ben beválasztották a budai városi képviselő
testületbe, de az igazi elismerést az 1862. évi londoni kiállításon elért nagy siker 
hozta meg : „A Ganz vasöntöde és gépgyár Budán, kéregöntésu vasúti kerekekért 
a munka kiválósága és kipróbált tartóssága miat t" ezüst éremdíjat kapott.76 

Ganz a kiállításon elért kiváló eredményeiért Bécsben az arany szolgálati kereszt 
a koronával osztrák kitüntetést kapta, melyet a kiállítási díjjal együtt 1863. 
február 3-án adtak át a bécsi Tudományos Akadémia nagytermében ünneplő 
közönség előtt. Ez a kitüntetés és a koronás arany érdemkereszt megnyitotta 
előtte az u ta t a legelőkelőbb és legmagasabb társadalmi körökbe is. Részt vett 
udvari fogadásokon, ünnepségeken, hazatérésekor pedig munkásai és ismerősei 

5. Ganz díszpolgári oklevele 1863. Die Ehrenbürger-
urkunde von Abraham Ganz 

,,. . . ha nem lettem volna igazgatósági tag, akkor természetesen eladtam volná azokat 
(részvényeket), de mivel a szénrészvények nevemre szóltak, ezért nem adhattam el azokat." 

75 F . L. Budai országos törvényszék 361/1861 és 500/1861. 
76 Joseph Arenstein : Österreichische Bericht über die Internationale Ausstellung in 

London 1862. Wien 1863. 51 - 2 0 0 1. 
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úgy fogadták, mintha egy király érkezett 
volna. Ő is megemlékezett erről az ese
ményről Jakab öccséhez írt levelében: A 
fogadás „. . . bizony nagyszerű volt, de 
én, az előkészületről mit sem tudtam, 
különben mindent lefújtam volna." Ez a 
néhány őszinte szó bizonyítja, hogy a 
siker, a dicsőség nem térítette el józan
ságától.77 

1863. augusztus 31-i budai városi ta
nácsülésen Paulovics L. László főpolgár
mester javaslatot te t t Ganz díszpolgárrá 
választására, figyelembe véve ,,. . . az ipar 
mezején csinált kitűnő találmányai által 
a főváros híre emelésére szerzett érde
meit." A tanács az előterjesztést egyhan
gúlag elfogadta.78 

A tanács elismerő oklevelének szép 
szavai mögött azonban a tények egészen 
más képet festettek a város vezetőinek 
felfogásáról. Irigykedve figyelték Ganz 
előrehaladását és nem siettek segítségére 
munkájában. Eveken át nem köveztették 
ki a Kórház utcát, amelyen át a gyár 
nyersanyagszállítmányait és a kész kere
keket lovas társzekerekkel szállították. A 
hajókon érkező és Pesten kirakott koksz 
és szén Budára átvitelekor újabb vámot 
vetettek ki: 1 forintot szedtek mázsán
ként. Mindezzel gátolták Ganz gyárának 
a fejlődését s a városi előkelők közé is 
csak kényszeredetten, meggazdagodása után fogadták be.79 

Az 1860-as évek közepén a politikai helyzet érezhetően enyhült Magyaror
szágon. 1865-ben Ferenc József nagyobb utazást te t t az országban és megindultak 
a tárgyalások, véleménycserék az osztrák és magyar uralkodó osztályok közötti 
kiegvezésről. Ferenc József utazása során meglátogatta a hírneves Ganz-gyárat 
is.80" 

A gyár üzleti eredményei jelentékeny mértékben hozzájárultak Ganz vagyo
nának növekedéséhez is. Ennek értéke 1866-ban elérte a 2 millió forintot. A Svájc
ból elindult és Magyarországon üzemet alapított fiatal öntőmunkásnak sikerült 
megvalósítani álmait, a leggazdagabb polgárok egyike lett, európai hírnevet 
szerzett. 

O azonban soha nem tudot t beilleszkedni az uralkodó osztályba, leveleiben 
számtalan alkalommal elítélőleg nyilatkozott egyes tagjairól. Soha nem feledkezett 
meg azokról, akik közül kikerült, akiknek a munkájából meggazdagodott. Hatal
mas palotát építtetett a pesti Duna-parton, közel a Tudományos Akadémiához, 
de szeme mindig észrevette a szociális bajokat. Az egykorú források szerint mun
kásai szerették, jó bért fizetett, a legnagyobbakat a pest-budai üzemek között.. 

77 Ganz levele Jakab öccséhez 1864. nov. 15-én. I t t számol be a Duna-parti házba történt 
beköltözéséről is. . • 

78 Sarkady í. m. és F . L. Budai tanácsi iratok 2774/1863. 
79 F . L. Budai tanácsi iratok 1286/1862 és 442/1864. 
80 Pester Lloyd 1865. jún. 8. és F . L. Budai tanácsi iratok 1568/1865, 13865/1865. 

6. Az üzem munkásai részéről, a 100.000 
vasúti kocsikerék öntése alkalmából 
Ganznak átadott díszes oklevél első ol
dala, 1867. Die erste Seite jener prächti
gen Urkunde, die durch die Arbeiter der 
Werkstatt anlässlich des Gusses des 
100.000 Eisenbahnrades an Ganz über

reicht wurde, 1867 
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7. Ganz Duna-parti háza. Dag am Donau-Ufer liegende 
Haus von Ganz 

8. Ganz házának művészi öntött vasból készült kapuja. 
Das aus Güáseisen vertertigte artistische Tor vom 

Ganz'schen Haus 

De csak a legjobbakat al
kalmazta. Az eredmények 
elkönyvelésénél sem feledke
zett meg munkatársairól. 
Az üzemben bevezetett 
munkásjóléti intézkedések 
akkortájt a nyugati orszá
gokban is ritkaságszámba 
mentek. Minden kényszer 
vagy rendelkezés nélkül kór
házat létesített a gyárban, 
ahol a beteg munkás ingyen 
gyógykezelést és orvosságot 
kapott . Az elnyomorodott 
munkások számára pedig 
nyugdíjat biztosított.81 Nem 
feledkezett meg a szegé
nyekről sem. Adományokat 
jut tatot t a város ínségeny
hítő akcióira, kórházának 
és árvaházának.82 E tény
kedései emberségét, az ak
kori társadalomban lehet
séges emberi megnyilvánu
lásait jellemzik. 

Ganz tragikus halála 

1867 tavaszán megszü
letett a kiegyezés az osztrák 
és magyar uralkodó osztá
lyok között. A kompromisz-
szum mindkét félnek érde
kében állott. A szabadság
harc leverése után az osz
trák birodalomban kiala
kított politikai-gazdasági 
rendszert az osztrák ural
kodó körök — a sorozatos 
diplomáciai és katonai vere

ségek után — nem tudták továbbra is fenntartani. A Habsburg-birodalom léte 
szempontjából sürgetően szükséges volt a megegyezés a magyar nemzet uralkodó 
osztályával. A magyar uralkodó osztály felismerte az 1860-as évek derekára 
kialakult új helyzet lehetőségeit és engedmények fejében hajlandóságot mutatott 
az egyezkedésre. A ki nem mondott, de legfontosabb feltételek egyike az volt, 
hogy a magyar gazdasági élet útjába állított mesterséges akadályokat el kell 
távolítani. E feltételt az osztrák vezetők teljesítették s a kiegyezés után a magyar 
gazdasági élet erős fejlődésnek indult. Elsősorban a korszerű közlekedés kiépí
tése és a mezőgazdasági iparhoz tartozó gyárberendezések előállításának szük-

81 Sarhady i. m. Füzessy i. m. 22. 1, 
82 F . L. Budai tanácsi iratok 1735/1866 és 12003/1866. 
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séglete biztosították a vas- és gépipari termelés növelésének lehetó'ségét. Ganz 
gyárába is tömegével érkeztek a megrendelések, 

Ganz Ábrahám azonban nem tudta munkájának eredményeit élvezni. A va
gyon, a pénz, a siker nem hozta meg a boldogságot és,függetlenséget. Idegrend
szerét és szervezetét a hatalmas munka, az állandó izgalmak felőrölték. Állandóan 
fejfájások gyötörték, rendszeres, de eredménytelen orvosi kezelés alatt állt. 
1866-ban hosszabb időt Ostendében, a tenger partján töltött, gyógyulást keresve. 
Ezen az úton tudta meg Ganz felesége, hogy a család több tagja elmebajban 
halt meg. így Ganz öccse, közvetlen munkatársa, Konrád is. Férje elmondotta 
neki, valószínűnek tartja, előbb-utóbb ez a betegség vesz erőt rajta is. A gyógyulás 
valójában nem következett be és az 1867. évben egészségi állapota egyre rosszab
bodott.83 

A nagybeteg Ganz számára az 1867-es év még egy-két kellemes eseményt 
hozott. Ezek közé tartozott a párizsi kiállításon elért nagy siker. A vasúti fel
szerelések csoportjában kéregöntésű kerekeket és keresztezéseket mutatot t be, 
a kerekek közül az egyik, legelső gyártmányai egyike már 20 éve volt forgalomban, 
a másik pedig a második gyártási periódus terméke s 11 éven át állt használatban. 
Egy pesti tudósító szerint: a géposztályon „. . . láthatók. . . a budai Ganz egy
szerű, igénytelen vasúti kerekei, melyet az ember eleintén rövid pillantásra sem 
méltat, de csodálkozva áll meg előtte, mihelyt megtudja, hogy a szimpla kerék 
két évtized óta járja a meleg sínutakat, s ma is oly ép és hibátlan, mint mikor 
budai öntödéből kikerült."84 A kéregöntésű gyártmányokon kívül két eredeti 
új szerkezetű gépet is kiállított: egy új kerékfúrógépet, amelynek segítségével az 
üzemében készült kereket a vasúti kocsik tengelyébe történő felpréseléshez kifúr
ták s egy eresztékmetsző gépet, amely alkalmas volt fa- és fómanyag felhasználá
sával akár napi 1000 láda anyagának kiszabására. A kiállítás bíráló bizottsága 
Ganz részére két kitüntetést is megítélt. A kéregöntésű kerekek ezüst éremdíjat 
kaptak, míg gépei bronzéremdíj kitüntetésben részesültek.85 

1867. november 23-án következett be a százezredik vasúti kerék öntésének 
ünnepe. Üzeme 300 régi munkása gyönyörű albummal lepte meg erre az alkalomra. 
Eichleiter és Mechwart pedig nagy ünnepélyt készítettek elő. Ganz mindegyik 
munkását az ünnepségre készített jubileumi emlékéremmel ajándékozta meg. 
Az ünnepséget a Tüköry-féle sörcsarnokban tar tot ták. Ide igyekezett november 
23-án a gyár vezetősége és munkásai, valamint a meghívottak. Családtagjaikkal 
együtt 800-an jöttek össze. -

A nagy ünnepség után újból a munka hétköznapjai következtek. A beteg 
Ganz élete utolsó hónapjaiban már nem utazott üzleti ügyeiben, többnyire 
Duna-parti palotájának ablakánál tartózkodott s figyelte a méltóságteljesen 
hömpölygő hatalmas folyamot, csaknem úgy, mint 26 évvel korábban, Pestre 
érkeztekor. Helyzete gazdasági-társadalmi vonatkozásban a két és fél évtized 
alatt döntően megváltozott, maga elé kitűzött céljait maradéktalanul megvaló
sította, lelkében azonban mégsem talált megnyugvásra. Nagyszerű üzemének 
munkája nem tudta már érdeklődését lekötni, pedig 1867-re az üzem óriási fejlő
désen ment át. Két nagy gépműhelyben, az asztalosrészlegben, több mint más
félszáz új gép működött, melyek meghajtását két 25 lóerős gőzgép által működés
ben tar tot t transzmissziós erőátviteli rendszer biztosította. Az erőátvitel az üzem 
egész területére kiterjedt. A három öntészeti részlegben — régi nagyöntödében, 
az új és a vasúti keresztezések öntödéjében — 7 kupolókemence és nyolc nagy-

83 Füzessy i. m. 34—35 1. 
84 Fővárosi Lapok 1867. jún. 1. Világtárlati levelek. 
85 Officieller Ausstellungs Bericht. Verkehrsmittel auf der Weltausstellung zu Paris 

im Jahre 1867. Wien 1867. IV. 220. 230. 234. V. 109. 189. 207. 1. 
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daru állt, mindegyik 200 mázsányi hordóképességgel. Minden műhelyben, de 
különösen az öntödében szellczőberendezés szolgálta a munkásck egészség
védelmét. Az állandó és alkalmi munkások száma meghaladta a 700 főt. Az üzem 
menete zavartalan volt, a megrendelések tömegét alig győzték teljesíteni.86 

így következett 1867. december 15-e szomorú és végzetes vasárnapja, éle
tének utolsó napja. A család a Duna-parti ház díszes ebédlőjében ült, amikor 
Ganz váratlanul felállt és kiment. A lakás egy másik szobájában betegen fekvő 
nevelt leányát még megsimogatta s az udvari körfolyósóra rohant, majd az első 
emeletről levetette magát a ház udvarára.87 Az újságok kivétel nélkül megemlékez
tek haláláról, többnyire véletlen balesetnek állítva be a történteket. Az emberek 
között is megindult a találgatás. Sokan a vállalat gazdasági helyzetének megin
gásában, másck egy nagyobb megrendelés leszállításának havazás miatti kése
delmében vélték az okát felfedezni. E feltevések azonban nem voltak megalapo
zottak, hiszen az üzem mobilitásához kétség nem fért s a hagyatéki eljárás során 
mintegy 2,5 millió aktív vagyonról volt szó. Minden valószínűség szerint a Ganz 
családban fellépő örökletes elmezavartól való félelem, súlyosbítva a hcsszú évek 
megfeszített munkája és izgalmai nyomán fellépő krónikus fejfájások és ideg
kimerülés kibírhatatlan szenvedéseivel, aláásták ellenálló erejét. Lelkében törés 
következett be. 1867. december 19-ón temették el a Kerepesi temetőben.88 

Végrendelete szerint Duna-parti házát és ingóságait feleségére, gyárát és más 
ingatlanait még élő svájci testvéreire hagyományozta, de mindenkiről megemlé
kezett: öntőmestereire, támogatóinak és barátainak gyermekeire jelentős össze
geket hagyott. 64 keresztfiának — munkásai gyermekeinek — 200 forintokat 
adott és nem feledkezett meg a városi emberbaráti intézményekről sem. örökösei
nek utolsó akaratában meghagyta, hogy a gyár tisztviselőit és munkásait, fize
tésük garantálásával, hagyják meg állásaikban. A technikai élet vezetői meg
lepetéssel állapították meg, hegy a kéregöntési eljárás titkáról említést sem tett , 
és valószínűnek tar tot ták, hogy azt magával vitte sírjába. Feltevésüket erősen alá
támasztotta az is, hogy a Ganz életében készült kerekeknek csupán fél százaléka 
használódott el a megadott 3—9 évi jótállási idő alatt, viszont a halála után 
gyártott kerekek öt százaléka érkezett vissza cserére az üzembe.ÍQ 

Ganz Ábrahám, a magyar ipar egyik legjelentősebb üzemének megalapítója, 
a magyar ipartörténet XIX. századbeli nagyjainak egyik legrokonszenvesebb 
egyénisége. Halála után neve fennmaradt, tevékenységének jelentősége és egész 
életműve az egy évszázaddal később élő nemzedék előtt is ismert és nagyrabecsült. 
A magyar ipar kiváló gyártmányain feltüntetett neve fenntartja emlékezetét. 
Egy koraleli nekrológ szerint: „A test, amely annyit küzdött, fáradozott, oda
künn pihen most már a sír hideg ölében. A szomorodott család nagy sírkövet 
állíttat az elköltözött sírja felé, de bármily szép lesz is az, legméltóbb sírköve 
azon vasöntöde az elhunytnak, melyet maga teremtett."9 0 

80 Az üzemleírás alapját a hagyatéki leltár képezte. F . L. Pesti törvényszék Hagyatéki 
iratok I I . 1492/1867. 

87 Füzessy i. m. 36. 1. 
88 Fővárosi Lapok 1867. dec. 19. 
89 O. L. Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium iratai 9. (1737) 1870. 
90 Magyarország és a Nagyvilág 1868. jan. 
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J Ó Z S E F S Z E K E R E S 

B I O G R A P H I E D E S G R Ü N D E R S D E R G A N Z W E R K E 
A B R A H A M G A N Z 

Vor hundertsechundzwanzig Jahren entstieg ein junger Schweizer in Ofen der 
Wiener Postkutsche in beschiedener Kleidung, um sich mit eiligen Schritten zu 
sienem zukünftigen Arbeitsplatz, in die Walzmühle zu Pest zu begeben. Am Do
nauufer angelangt ergriff auch ihm, wie schon so viele Reisende ans dem Ausland 
das hinreissende Panorama der Stadt und vielleicht kam ihm damals zum erstem 
Mal der Gedanke, dass er nach sechzen Jahren des Wanders endlich in seiner 
zweiten Heimat angelangt ist. Es bedurfte vieler Arbeit, beharrlicher Ausdauer, 
hartnäckiger Kämpfe, Aufsehen erregender Erfindungen, ausgezeichneter Mitarbei
ter und nicht zuletzt glücklicher Umstände, bis er sein Ziel erreichen konnte 
und aus dem Nichts Millionen, aus dem einfach begonnenen Eisenguss Gold schuf 
und aus dem Gold ein berühmtes Werk enstehen Hess. 

Es ist nicht von ungefähr, dass der arme Schweizerische Lehrersohn mit dem 
biblischen Namen auf seiner Wanderschaft in Ungarn ein Heimat fand. Vor 
hundertfünfundzwanzig Jahren, in der Zeit, des anbrechenden Kapitalizmus galt 
auch dieses Land für ein neues Amerika, wohin sich ein grösser Strom der 
Glücksritter, sowie der strebsamen Handwerker und gutem Facharbeiter gleichsam 
ergoss. Die Reformgedanken Széchényis fanden bereits allgemenine Verbreitung 
und der Industrieschutzverein Kossuths war in seiner Organisation schon auf
gebaut. Alles war von einem Glauben an die Zukunft des Landes erfüllt. Ganz war 
nicht der einzige Schweizer, der sich Ungarn zuwandte, fast gleichzeitig mit ihm 
traf auch der Müllergeselle Heinrich Haggenmacher hier ein, er sollte später 
zum Gründer der grossen Bierbrauereien werden. Doch überall in der Welt sind 
später so berühmt gewordene Unbekannte am Beginn ihrer Laufbahn, wie 
Schuckert, Westinghouse, Krupp, Cormick, Armstrong, Worthington, Bessemer, 
Opel, und genau so wie Ganz „gross" geworden ist, stiegen auch diese ehemalige 
Wandergesellen in die Reiche die Mächtigen der industrie auf. Die Welt schüttelte 
in diesen Janren endgültig die Fesseln des Feudalismus von sich ab, in dieser Zeit 
begann die gewaltige Entwicklung der grossen Masienenindustrie, von einem Tage 
zum anderen entstehen gewaltige Industrieanlagen, mit deren Hilfe diemenschliche 
Gesellschaft in ihres Fortschritt wieder weiterscheiten konnte. Die wirtschaftlich-
politischen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Pläne von Ganz waren gegeben, 
aber das Ergreifen dieser war seinen persönlichen Gaben seiner Gesichtlicheit zu 
verdanken, durch welche auch Ungarn Dank seiner persönlichen Erfolge in den 
Strom der Weltentwicklung geriet. 

Die damals jüngste Schöpfung István Széchényis, die Pester Walzmühle nahm 
ihren Betrieb an 15. September 1841. auf. Ganz erhielt in dessen Gieserei eine 
Anstellung und er sollte Dank seiner Fachkenntnisse bald zum Chef der Werkstatt 
aufsteigen. Die Produkte der Giesserei der Walzmühle werden bald im ganzem 
Land bekannt und sie wurden in den von Kossuth inspirirten Industrieausstellun
gen mit mehreren grossen Preissen ausgezeichnet. Die Direktion der Walzmühle 
zollte der Tätigkeit des jungen Giessermeisters grosse Anerkennung, und dieser 
konnte nunmehr richtig mit dem Sparen zur Verwirklichung seiner Träume beginnen. 
Allerdings hat te es 1843. wochenlang den Anschein, als ob es zu einem jehen Ab-
schluss seiner Laufbahn kommen würde, da er beim Erproben einer neuen Gussart 
sein rechtes Auge verlor und auch mit dem linken kaum etwas sah. Dennoch 
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gelang es ihm Ende 1844, als er bereits 6000 fl. österreichischer Werte besass, einen 
neuen Schritt zum Verwirklichen seiner Verselbstständigung zu tun. 

Am 20. Januar 1845. unternahm der Magistratsrat Johannes Türnböck 
gerade dem elften Versuch zur Versteigerung der unter nummer 336. in der 
Königsbergasse in der Wasserstadt zu Ofen befindliche Liegenschaft des bank
rotten Wassermüllers Fleischbauer. Der Magistrat bestimmte für das recht 
bescheidene Gebäude einen so hohen Ausrufungpreis, den die Bürger von Buda 
nichts geneigt waren zu zahlen. Es hat te bereitsch den Anschein, dass auch diese 
Gant erforlglos bleiben wird, als ein etwa dreissigjähriger, in ungarische Städ
tertracht gekleideter, aber deutschsprachiger junger Mann ein ernstes Angebot 
machte. Die Bürger warften ihm mitleidige Blicke zu, da es aber zu keinem an
deren Angebot kam, wurde Ganz mit dem dritten Hammerschlag des Ausrufers 
zum Eigentümer des kleinen Objektes. Schon vier Tage später hatte er die 
Erlaubnis des Stadtrates zur Errichtung einer Giesserei in der Hand. Er führte 
den Bau eines neuartiges Coupolofens und die Anschaffung der unentbehrlichen 
Werkzeuge bereits aus geliehenem Geld aus und auch die sieben Giessergesellen 
konnten nur auf die Hoffnung einer besseren Hoffnung vertrauen. 

Aber der Direktor der Walzmühle betrachtete den Versuch von Ganz zur 
Verselbständigung mit eifersüchtigen Argwohn, und erreichte alsbald, dass Ganz 
weder von Schiffswerft in Altofen noch von den Brücken — und Eisenbahn
baugesellschaften Bestellungen erhielt. Ganz wandte sich jetzt an Kossuth um 
Hilfe, der Széchenyi einen Brief schrieb und ihn zur Unterstützung des Giesserei-
gründers aufrief. Obwohl die Antwort Széchenyis negativ ausfiel, hat er sich 
dennoch zum Eingreiffen entschlossen und dadurch enthilt Ganz sogleich freie 
Bahn. Die kleine Werkstatt beschäftige bald dreizig Arbeiter und Ganz kaufte 
auch ein benachbartes Haus. Der geschäftlichen Aufschwung wurde auch durch 
die Bestellung des Ofner Municipalrates befördert. 1848 beschgäftigt die Fabrik 
bereits sechzig Arbeiter und Ganz verfügte auch über eine Dampfmaschiene 
von 10 PS. Zu dieser Zeit begann Ganz einem Aufruf der revolutionärer Regierung 
Folge leistend mit dem Guss von Kannonen. Aus dem unvollständigen Angaben 
lässt sich in den Jahren 1848—1849 das Giessen von zweiundzwanzig Kanonenroh
ren nachweisen. Die Ganz'sehen Kanonen trugen die Aufschrift — ,,Lass die 
Ungarn in Ruhe!" 

Das folgende Jahr 1849 erweist sich für Ganz als besondere ereignisvoll. Er 
konnte im Sommer seine Schulden mit dem kurz darauf völlig entwerteten 
banknoten der Revolutionsreigierung begleichen, im Herbst aber heiratete er 
die sechzehnjährige Tochter des Pester Mässerschmeides Lorenz Heiss. Ende 
Oktober wurde er wegen der Unterstützung der Revolutionsregierung verhaftet, 
sein Werk stand monatelang still und er konnte es schliesslich durch Vermittlung 
einflussreicher Schweizer erreichen dass er nur zu sechs Wochen Burghaft, die 
ihm aber erlassen wurden, verurteilt wurde. Während der dunkelsten vier Jahren 
des kaiserlichen Absolutizmus konnte sich seine Fabrik kaum entwickeln und 
selbst ihr überleben kostete gewaltige Anstrengungen. 

Mitte der fünfziger Jahren begann in Ungarn der schnelle Ausbau der 
Eisenbahnlinien. Ganz sah sehr richtig, dass seine Giesserei, die bis dahin aus 
Amerika importierten Eisenbahnräder herstellen könnte und dass seinem Werk 
eine grosse Zukunft beschieden sein kann, wenn es ihm gelingt, ein Räderguss von 
gutem Qulität und Brauchbarkeit auf den Markt zu bringen. Er erfand nach 
langem Experiementieren eine neue und auch auf dem Guss von Eisenbahnrädern 
anwendbare Art der Schaalenguss und so kam es dazu, dass er mit seiner aus
gezeichneter Erfindung in einigen Jahren die amerikanischer Eisenbahnräder 
aus einem beträchlichem Teil Europas verdrängen konnte. Die Ganz Werke 
haben von 1856 hauptsächlich Eisenbahnräder produziert. Ganz begab sich auf 
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Geschäftreisen, er suchte die Eisenbahngesellschaften von Rumänischen Für
stentum bis Frankreich, von Preussen bis zum nördlichen Provinzien Italiens 
regelmässig auf, um ihnen seine Räder mit einer fünfjährigen Garantie zur 
erprobung anzubieten. 

Die Fabrik gewann den Massenbestellungen zufolge bald ihre bis zum Ab
bruch in 1965. bekannte Gestallt des Stammgeländes. Von 1859. an standen Ganz 
in der gewaltigen Arbeit des Werkerweiterung und der Massenproduktionen 
zwei Ingeniure zur Seite, die Zahl der Arbeiter überstieg die vierhundert. 1867. 
konnte der Guss des 100 000 Eisenbahnrades gefeiert werden. Die Entwicklung 
der Fabrik brachte auch den finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg seines 
Gründers mit sich. Ganz wurde zum Ehrenbürger der Stadt Buda gewählt, er 
gewan honhe Auszeichnungen, der Pariser Weltausstellungen von 1855. und 
1867. wie auch 1862. der Londoner Internationalen Industrieausstellung, am Pester 
Donauquai erbaute ihm Miklós Ybl einen grossartigen Palast. Dennoch vergass 
er auch seine Mitarbeiter niemals: die in seinem Werk errichteten Wohlfahrt
seinrichtungen für die Arbeiter hatten seinerzeit kaum ihresgleichen. 

Der ungarische Ausgleich mit dem Herscher haus von 1867 brachte noch 
eine grössere Entwicklung der Ganz'schen Fabrik, doch ihr Gründer konnte 
sich dieser Erfolge nicht mehr erfreuen. Das Vermögen, das Geld, die Erfolge 
brachten ihm weder die erwünchte Ruhe, noch das Glück und die Unabhängig
keit. Das ununterbrochene Hasten rieb seine Nerven und seine Gesundheit auf 
und er setzte seinem Leben im Augenblick einer tiefen Depression ein jehes Ende. 
In seinem Werk waren zu dieser Zeit bereits sieben Schmelzöfen, hundertfünfzig 
Arbeitsmaschinen, siebenhundert Arbeiter und zwei Dampfmaschinen von 25. 
PS an der Arbeit. Das kam damals mit dem Erreichen des Weltnivos gleichs. 
Das Andenken des Giessermeisters Széchenyis, des Fabrikgründers, des Freundes 
von Lajos Kossuth, des begnadigten Revolutioners, des fleissigen Unternehmers, 
und genialen Erfinders, des Geschäftmannes und des Fabrikanten, der ein Ver
mögen erwarb und seinen Arbeitern ein Spital und eine Pensionskassa schenkte, 
lebt auch heute weiter. Die Produkte seiner Werke sind überall in der Welt ver
breitet und sein, aus vier Buchstaben bestehende Name verkündigt die guten 
Erfolge der ungarischen Industrie. 

Die Giesserei des Stammhauses der Ganz Werke wurde nicht abgerissen, nach 
einem Umbau und einer Renovation wird in ihr 1968 ein Ganz Museum errichtet, 
das dazu berufen ist, seinen Besuchern ausser dem Lebenswerk des namhaften 
Gründers auch die Entwicklunggesichte des ungarischen Hütternwésens vor Augen 
zu führen. So war die unter Denkmalschutz stehende alte Giesserei des Andenken 
vergangener Zeiten. 

/ 
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VÖRÖS K Á R O L Y 

B U D A P E S T L E G N A G Y O B B A D Ó F I Z E T Ő I 1873-BAN 
(Adalékok Budapest társadalomtörténetéhez a dualizmus korában 11.) 

Budapest társadalomtörténetének rendkívül komplex és a főváros sajátos 
helyzetéből adódóan országosan egyedülállóan jellegzetes szövedékében egészen 
különleges helyet foglal el a város gazdasága vezetőrétegenek története. Egyrészt 
azért, mert e réteg kialakulása, fejlődése és összetételének változása igen jellemzően 
tükrözi a városfejlesztő tényezők alakulását ; új meg új elemek belépését a város 
profiljának alakításába, illetve kiesését, háttérbeszorulását e profil formálásában 
— másrészt azért, mert éppen e réteg vizsgálatával, a különböző országos fontos
ságú ipari, kereskedelmi és hitelügyi vállalkozások csaknem egészükben budapesti 
vezetőségének bemutatásán át lehet legjobban észlelni a város országos gazdasági 
hatóerejének kibontakozását. Végső fokon a vezetőréteg vizsgálata során egy
ségben tudjuk szemlélni azokat az egymást különben is szervesen kiegészítő 
tényezőket, melyek egyrészt Budapestet valóban az ország fővárosává tették, 
másrészt melyeknek révén a nagyváros ki tudta terjeszteni befolyását az egész 
országra. És általánosságban: e réteg vizsgálata támpontokat nyújt arra vonat
kozólag is, hogy a tőke hogyan, milyen utakon át vándorolva halmozódik fel bizo
nyos személyek kezében és útjának során milyen egyéb tényezők jutnak szerep
hez. Budapest gazdasági vezetőrétegének története így az egész hazai kapitalizmus 
gazdasági alapjának és az arra ráépülő társadalmi szerkezetnek egy pontján 
igen konkrét és együttes vizsgálatát is lehetővé teszi. 

Egy korábbi tanulmányunkban1 már megkíséreltük, hogy e réteget mind
ezen kapcsolataival együtt vizsgálat tárgyává tegyük. Magát e réteget ott a 
budapesti 1200 legnagyobb adófizető csoportjával, illetve ennek meghatározott 
ismérvek szerint leszűkített élcsoportjával azonosítottuk, s vizsgálatát az 1903 
és 1917 közötti periódusra korlátrztuk. Most, akkori eredményeink nyomán 
visszanyúlva a városegyesítés éveihez, az éppen megalakult egységes főváros 
legnagyobb adózóit kívánjuk vizsgálat tárgyává tenni. A „legnagyobb adózó" 
—- csak röviden utalunk rá — pontosan körülírt fogalom: azokat soroljuk ide, 
kiknek — mint a legnagyobb adóösszegeket fizetőknek — jegyzékét a törvény
hatóságok rendezéséről szóló 1870. évi 42. te. rendelkezései alapján az állami 
adóhivatalok évról évre tartoztak összeállítani abból a célból, hogy a törvény
hatósági bizottságok taglétszámának felét a törvény szerint automatikusan adó 
legnagyobb adófizető személyek (virilisták) ennek alapján megállapíthatók 

1 Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1903 — 1917. Adalékok Budapest 
társadalomtörténetéhez a dualizmus korában I . Tanulmányok Budapest múltjából (a továb
biakban TBM) XVII . k. Bp. 1965.145-196.1. 
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